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RESUMO 

 

Este trabalho sintetiza uma tentativa de explicação da complexidade socioespacial da 
relação dialética entre os camponeses-indígenas e o Estado, tomando o caso da comunidade 
camponesa-indígena Awá do Departamento do Putumayo, na região do piedemonte 
amazônico do sudoeste da Colômbia e que, desde sempre, tem sido área periférica no 
processo de conformação territorial do Estado-Nação colombiano. 

O desenvolvimento da pesquisa permitiu entrelaçar duas histórias, sendo, a primeira, da 
colonização do piedemonte do Putumayo por parte de comunidades camponesas e indígenas 
deslocadas das regiões adjacentes por efeito do processo de concentração da terra, as quais 
recriaram relações camponesas de produção no Putumayo baseadas na posse da terra e o 
cultivo da coca e, a segunda; a história do deslocamento das comunidades Awá de seu 
território ancestral no Departamento de Nariño até o Putumayo, processo em que se somaram 
ao resto do processo colonizador e perderam muitas das suas tradições ancestrais indígenas. 

A partir de meados da década de 1990, o Estado colombiano se embarca na tarefa de 
consolidar seu processo de institucionalização nas suas áreas periféricas (principalmente o 
Putumayo), mediante o combate à produção da coca, utilizando-se de estratégias de forte 
impacto para a vida das comunidades camponesas como a fumigação aérea e o controle 
militar. As comunidades reagem a esta iniciativa estatal com uma série de mobilizações em 
que reclamam seu direito a serem considerados como cidadãos e exigem a implantação do 
Desenvolvimento Alternativo. 

A resposta do Estado às mobilizações camponesas é a realização do “Plano Colômbia”, 
um gigantesco plano de combate à produção de coca mediante operativos militares para o 
confronto com as guerrilhas insurgentes, erradicação forçada dos cultivos de coca e imposição 
de estratégias de desenvolvimento alternativo, elaborado sob a influência dos Estados Unidos. 
Os impactos negativos deste plano e da incursão sistemática dos grupos paramilitares 
produziram um deslocamento em massa da população rural e o deterioro das condições de 
vida da população despejada da terra.  

Ante estes graves impactos, as comunidades camponesas como os Awá decidem 
retomar suas características ancestrais indígenas para assegurarem a propriedade da terra e 
outros benefícios consagrados na legislação, mas, neste processo vão se distanciando entre 
elas pela concorrência por benefícios estatais, e gerando processos de auto-segregação.  

 
Palavras-chave: Território, Putumayo, Awá, camponeses-indígenas, Plano Colômbia. 
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ABSTRACT 

 

This paper synthesizes an attempt of explanation of the sociospatial complexity of the 
dialectic relationship between the peasant-indians and the State, showing the case of the 
peasant-indian Awá community from the Putumayo Department at the Amazonian 
piedemonte region in southwestern Colombia, which has always been peripheral respect to the 
territorial conformation of Colombian State. 

The development of this research allowed us to tie two histories: one. of Putumayo´s 
piedemonte colonization by peasant and Indian people, displaced from the surrounding 
regions affected by land concentration, which recreated peasant production relationships at 
Putumayo, based upon land possession and coca cultivation, and, the other, the history of 
Awá people displacement from their ancient territory at Nariño Department to Putumayo, 
process in which they became part of the rest of the piedemonte colonization and lose many of 
their Indian cultural traditions. 

Since the mid-nineties, Colombian State assumes the task of consolidating the process 
of institutionalization in its periphery (mainly at Putumayo), by means of attacking drug 
cultivation, using harassing strategies for both peasant and Indian communities as aerial 
fumigation and military control. Those communities react to that initiative with series of 
mobilizations in which they claim for their right to be considered as citizens and demand for 
the implementation of Alternative Development programs. 

The State response to that mobilization comes with the development of “Colombia 
Plan”, a gigantic program for combating drug production through military operations for coca 
crops fumigation and confrontation with the leftist rebel forces, accused of being supportive 
of those activities. In addition to that there was the imposition of Alternative Development 
programs in a strategy by which the coca cultivators were obligated to sign the accords for 
coca eradication so they would not get their crops fumigated. The negative impacts of such 
policies and of the invasion of paramilitary forces, produced a massive displacement of rural 
population, and the deterioration of life conditions for the people displaced from their lands. 

Because of these impacts, peasant communities like Awá, decide to retake their Indian 
ancestral characteristics to get complete recognition of their land tenure and other benefits 
established in the constitution for the Indian people, but, in this process, they come to get 
separated from other communities of peasants and Indians in a competition for legal benefits, 
creating auto-segregation processes. 

 
Keywords: Territory, Putumayo, Awá, Peasant-Indian communities, Colombia Plan. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema deste trabalho é o confronto territorial decorrente do processo de inserção 

maciço da institucionalidade Estado numa área periférica e uma comunidade de camponeses-

indígenas, os Awá do Departamento do Putumayo, na Colômbia. 

O Putumayo é uma das subdivisões territoriais mais marginalizadas do Estado 

colombiano: Periferia da periferia. Em seu território, estão representadas as potencialidades e 

os problemas resultantes do processo conflitante de formação territorial colombiano. Área 

localizada estrategicamente por ser fronteira internacional, possui grandes estoques de 

petróleo e recursos biogenéticos. Também é uma das áreas de mais alta ocorrência de ações 

relacionadas com o conflito armado interno colombiano. As populações camponesas e 

indígenas desta região têm sido permanentemente afetadas pelos conflitos decorrentes dos 

interesses de poderes regionais sobre a riqueza em recursos naturais, principalmente o 

petróleo e, mais recentemente, a biodiversidade. 

O desenvolvimento do Plano Colômbia, entre os anos 2000 e 2005, tendo o 

Departamento do Putumayo como sua área principal de atuação está relacionada diretamente 

com a necessidade estatal de afirmar-se dentro de seu território, fazendo presença por meio da 

implantação de programas e projetos de integração socioeconômica em áreas marginais. Este 

conjunto de programas e projetos constitui o chamado “Componente Social” do Plano 

Colômbia 

A intenção de trabalhar o Componente Social do Plano Colômbia é a de aportar uma 

reflexão e um aporte crítico para pensar este plano a partir das ciências sociais, 

particularmente a Geografia Humana, bem como levando-se em consideração a falta de 

trabalhos que tratassem do Componente Social do Plano Colômbia a despeito daqueles que 

tratam-no em sua perspectiva mais militar e de segurança. 

Este trabalho, portanto, pretende desenvolver uma aproximação geográfica do processo 

de territorialização da comunidade indígeno-camponesa Awá do Departamento do Putumayo 

(Colômbia) como resposta ao processo de formação territorial do Estado colombiano, 

utilizando-se a análise da influência do Componente Social do Plano Colômbia. 

País rico em termos de sua localização geográfica, a Colômbia sofre as conseqüências 

de sua condição periférica, característica, aliás, de todos os países da América Latina. Desde o 

ponto de vista de Moraes (2002) estes países são mais “Estados territoriais” do que “Estados 

nacionais”, nos quais existe uma delimitação precisa do exercício se sua soberania, mas que 
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não corresponde exatamente com a realização efetiva dele como unidade político-jurídica 

(Moraes, 2002, p.72). A formação territorial dos países periféricos, entendida como o 

processo de inserção do Estado nacional dentro do território, tem sido lenta e contraditória, 

devido ao conflito entre uma elite provida de uma mensagem “modernizante” da qual se vale 

em seu benefício, sendo que as povoações que historicamente habitam esse território possuem 

modos de vida distintos e conservam antigas relações de produção. 

As conseqüências espaciais resultantes da condição periférica dizem respeito a uma 

profunda diferenciação socioeconômica que se manifesta no interior das cidades e entre as 

regiões. Em termos gerais, tais diferenças refletem aquelas próprias do Estado capitalista, 

baseadas na exploração de grande parte da população por outra, o que delimita uma pequena 

elite com todas as possibilidades de exercer sua vida e uma grande massa com dificuldades de 

acesso às condições básicas de existência ou, mesmo, da própria sobrevivência; entretanto, 

juridicamente todos os habitantes do território nacional são iguais, segundo o expresso pela 

constituição. 

É importante incluir dentro desta grande massa, á população rural que luta pela 

sobrevivência dentro de formas econômicas não capitalistas, sendo eles camponeses e 

indígenas. As condições para a reprodução desta população na Colômbia são extremamente 

difíceis devido ao conflito armado interno que aflige ao país e que, em grande parte, explica-

se pelo intenso processo de concentração da terra que caracterizou a sua história e que se 

acelerou nas duas últimas décadas pela espoliação violenta feita por grupos paramilitares ao 

serviço de latifundiários (e, também, de grupos insurgentes que lutam contra o Estado, 

embora em menor proporção), sendo que esta situação gera um deslocamento migratório 

constante do campo para as periferias das cidades. 

O Estado moderno, baseado na instituição da propriedade privada da terra, tende 

expropriar às populações camponesas que não possuem título e a desconhecer a racionalidade 

camponesa por não corresponder com as relações de produção capitalista. Procura-se inserir à 

produção camponesa nas relações capitalistas mediante a proletarização dos camponeses que 

acontece quando estes se deparam com a necessidade de consumir bens não produzidos por 

eles para poderem reproduzir suas condições básicas de existência e não conseguem o 

dinheiro suficiente pelo ínfimo preço dos seus produtos agropecuários e a concorrência com 

produtos importados de menores custos. Da mesma forma, a falta de títulos de propriedade da 

terra lhes faz vulneráveis aos embates dos grileiros e à violência dos jagunços. Quando são 

expulsos da terra suas condições de vida ficam piores, ao terem de ir a morar nas periferias 
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das cidades, aonde, além de não terem a terra, são escassas as oportunidades de vender sua 

força de trabalho. 

Na Colômbia, portanto, os camponeses subsistem, usando como estratégia principal de 

recriação, quando expulsos da terra, o deslocamento para as frentes de colonização nas 

distintas áreas do país ainda não totalmente integradas dentro do território estatal. Dentre estas 

populações, conta-se importante número de descendentes diretos de indígenas e afro-

colombianos, comunidades em que a manutenção da identidade depende da possibilidade de 

reproduzirem seus modos de vida e produção tradicionais. 

Estas populações optaram, desde meados da década de 1970, pela produção de cultivos 

de uso ilícito para sobreviver como camponeses. A condição de ilegalidade destes cultivos é 

que tem garantido margens de rentabilidade bem acima daquelas dos cultivos legais, 

permitindo-lhes ganhos regulares que permitem sua reprodução sem necessidade de migrar. A 

ampla margem de lucro desta atividade vê-se favorecida pela marginalidade das áreas de 

produção e pela relativa facilidade de aquisição dos insumos necessários para sua 

transformação em cocaína nas próprias áreas de produção. 

Entretanto, as estratégias de eliminação do tráfico de entorpecentes, levadas a cabo pelo 

governo nacional e governos internacionais, principalmente o norte-americano, baseiam-se 

principalmente no ataque à produção, já que é o elo mais fraco da cadeia do narcotráfico. As 

estratégias do Estado têm variado entre a destruição química dos cultivos por meio das 

fumigações aéreas e a erradicação manual, feita pelos mesmos cultivadores em troca de 

possibilidades econômicas legais para substituir o cultivo da coca e da possibilidade de 

continuarem na terra para reproduzirem sua vida de maneira legal. 

Porém, o discurso do Estado coloca os camponeses produtores de coca ante a mídia e, 

consequentemente ante as populações urbanas, como inimigos do Estado, favorecedores do 

narcotráfico e auxiliadores dos grupos insurgentes. A erradicação manual, que é proposta 

pelos próprios camponeses, sofre constante contestação pelos organismos estatais, 

interessados em favorecer a alternativa da fumigação, esta última impulsionada pelo governo 

americano e as empresas que lhe sustentam. Cria-se uma oposição entre a opção da força e a 

da conciliação que se vê representada no tempo em ciclos de fumigação interrompidos por 

ciclos de erradicação e negociação de pactos sociais. 

O Plano Colômbia sintetiza uma iniciativa de inserção maciça do Estado dentro de parte 

de seu território povoada por aqueles camponeses cultivadores de coca e papoula. No entanto, 

antes de ser um plano de inserção social, é um plano de controle militar, pretendendo tirar o 

apoio financeiro que o envolvimento no narcotráfico traz para as guerrilhas insurgentes. O 
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principal cenário de sua implantação foi o Departamento do Putumayo, dado que este 

concentrava, em fins de 1999, a maior parte da produção de coca do país. O Putumayo 

também tem sido uma área em que amplas extensões de seu território estão sob controle de 

grupos insurgentes e ainda é, também, reservatório de importantes recursos naturais (petróleo, 

água, recursos biogenéticos) e área de fronteira estratégica, limítrofe com o Equador e o Peru. 

Assim, o Plano Colômbia é, antes de tudo, um plano de controle territorial que visa à 

incorporação de uma periferia do Estado nacional dentro de sua efetiva soberania e, o que é 

mais importante, dentro de relações de produção capitalistas. O território nacional, seguindo 

Dominguez (1994) entender-se-ia como espaço para a produção, consumo e circulação de 

mercadorias. 

A consolidação do Estado nacional, seu processo de formação territorial, envolve, 

portanto, a assimilação de todas aquelas formas produtivas que impeçam a reprodução do 

capital. As comunidades de posseiros camponeses sendo assim vistas como empecilhos à 

modernização nacional e como travas do processo de territorialização do Estado colombiano. 

A luta dos camponeses do Putumayo tem por objetivo reivindicar sua existência dentro 

do Estado-nação e, por essa razão, eles buscam sua inclusão dentro do conjunto dos cidadãos. 

A intensa mobilização social que desenvolveram para impedir as fumigações aéreas e 

reivindicar a possibilidade da erradicação manual dos cultivos é uma mostra disso. 

Este estudo, então, mostrará a dimensão espacial desse confronto entre o Estado e as 

comunidades locais tomando-se o caso da comunidade indígeno-camponesa Awá, com a qual 

tive a oportunidade de trabalhar em projeto feito, paradoxalmente, com verbas provindas do 

Componente Social do Plano Colômbia. Este trabalho significa, também, a possibilidade de 

me posicionar como pesquisador, na obrigação de relacionar as teorias sobre a transformação 

camponesa dentro do capitalismo para além do plano puramente filosófico, dando resposta às 

complexidades da realidade.  

O trabalho examina a relação conflitante entre dois tipos de territorialidade, o da 

comunidade indígeno-camponesa Awá e aquele do Estado colombiano. O embasamento 

teórico desta pesquisa utiliza os conceitos de território e seus derivados (territorialização, 

territorialidade e formação territorial) que servirão para explicar o relacionamento entre as 

comunidades e o espaço e entre o Estado e o espaço. 

O conflito entre territorialidades, a do Estado e a da comunidade Awá, será entendido 

como um conflito decorrente da expansão do Estado dentro de suas fronteiras com a 

conseqüente expansão das relações de produção capitalistas, características do Estado 

moderno. Da mesma forma, explica-se esta transição como a expansão Modo de Produção 
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Estatista, próprio da fase do capitalismo mundializado do pós-guerra, que para reproduzir-se 

espacialmente se confronta com as relações de produção camponesas1, não capitalistas. 

A partir de uma matriz teórica que se baseia no confronto entre a territorialidade do 

Estado e a territorialidade camponesa serão explicitadas outras contradições; aquela entre 

espaço apropriado e espaço dominado, e entre o território enquanto hegemonia de poder e 

território enquanto produto do processo de construção social do espaço. Por fim, a partir das 

contradições colocadas acima, entender-se-á aquela dada no campo da política entre 

ordenamento e ordenação do território. 

As categorias anteriores serão utilizadas, então, para refletir acerca de uma situação 

complexa e contraditória: a das comunidades habitantes da Amazônia colombiana e, 

particularmente, do Departamento do Putumayo, que querem manter seus modos de vida 

tradicionais, mas seu território está na esfera de interesse do Estado nacional e de outros 

Estados, aliás, uma das características particulares do “Plano Colômbia” foi a profunda 

influência que no desenho e o financiamento dele levou a cabo o governo dos Estados Unidos. 

Esta influência esteve diretamente relacionada com a necessidade deste país em assegurar o 

controle sobre os recursos naturais da área peri-amazônica colombiana além de construir um 

espaço para a circulação de suas mercadorias. 

Dois aspectos cobraram especial importância no desenrolar desta pesquisa. O primeiro 

diz respeito à estratégia de re-etnização como forma de garantir a propriedade da terra para os 

posseiros colonos camponeses do Putumayo. Esta estratégia foi amplamente utilizada pela 

comunidade Awá, assim como por outros indígenas e camponeses da região. 

O apelo à herança indígena mostrou-se importante elemento de legitimação territorial 

para comunidades camponesas desprovidas de títulos de propriedade, num contexto em que o 

avanço do Modo de Produção Estatista exige a necessidade da propriedade da terra para a 

reprodução do campesinato. Como resultado desse processo, a comunidade Awá do Putumayo 

será caracterizada como composta por camponeses-indígenas, já que a identificação é mutável 

no tempo, dependendo das interações e negociações com o Estado e com comunidades 

vizinhas. 

                                                      
1 O conceito de “Modo de Produção Estatista” é introduzido por Henri Léfèbvre no Tomo III do seu livro De 

L´Etat e diz respeito à “generalização do Estado, entendido como forma do político, na escala do planeta” 
(Kosminsky e Andrade, 1996 p. 54-61). As formas de produção camponesa, características da nossa área de 
estudo correspondem àquelas baseadas na Unidade de produção familiar, tal como definida, entre outros por 
Alexander Chayanov em sua obra On the Theory of Peasant Economy (do qual se encontra traduzido ao 
português o capítulo “Sobre a teoria dos sistemas econômicos não capitalistas”, in: Da Silva, José Graziano e 
Stolcke, Verena (orgs.) “A Questão Agrária”, São Paulo: Brasiliense, 1981 p. 133-63).  
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Desde a última década, na qual a intervenção do Estado foi mais significativa, os Awá 

apelaram para o reforço da sua identidade indígena como forma de garantir o acesso à terra e 

aos benefícios sociais que são mais difíceis de se conseguir para as comunidades de posseiros 

camponeses do piedemonte amazônico (colonos), contudo, o resultado disto foi a separação 

entre indígenas e colonos na negociação com o Estado. 

O segundo aspecto diz respeito ao escasso sucesso das políticas para erradicação dos 

cultivos de coca, portanto, das tentativas de inserir as comunidades produtoras de coca dentro 

da economia legal. O fracasso das estratégias de substituição de cultivos de coca servirá para 

demonstrarmos que a economia da coca gerou uma solidez econômica ímpar ao conseguir 

introduzir os camponeses e indígenas dentro de relações de produção capitalista sem, contudo, 

impedi-los de seguirem se reproduzindo enquanto camponeses. Este é o aspecto mais 

importante a ser salientado por esta pesquisa. 

Serão apresentados, agora, os principais fundamentos teóricos que orientam esta 

pesquisa, estruturados em quatro eixos fundamentais: Conceitos relativos ao território, crítica 

marxista do Estado e o Modo de Produção Estatista, aspectos relativos ao Modo de Vida 

tradicional camponês e à sobrevivência do campesinato dentro da hegemonia das relações de 

produção capitalistas e conceitos antropológicos como recomposição étnica e reetnização que 

dizem respeito aos processos de recuperação das tradições indígenas pelos colonos do 

Putumayo. 

 

1. Conceito de Território e suas derivações 

 

Parte-se do conceito de território, tão caro à Geografia, particularmente à Geografia 

Política de cunho ratzeliano. Entretanto, seu uso tem a ver com uma reivindicação política, já 

que os indígenas lutam por consolidar seu território, o conceito, então, vai para além de seu 

uso acadêmico e remete a uma práxis política: a dos indígenas latino-americanos, entre os 

quais, os Awá. Poder-se-ia dizer que para eles o termo “território” tem dimensões sócio-

políticas e cosmológicas mais amplas do que “terra”, considerada, às vezes, só enquanto meio 

de produção (Binda, 1999), porém, a luta pelo território desta comunidade não deixa de ser 

luta pela terra já que ainda vista como meio de produção, não corresponde só a uma produção 

material, mas simbólica da vida e do significado da existência. 

O termo “território” e seus derivados: territorialidade e territorialização são conceitos 

presentes na geografia desde finais do século XIX graças ao trabalho de Ratzel, mas que 

também têm sido utilizados por outras disciplinas, principalmente a Antropologia e a Ciência 
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Política. Contudo, para cada abordagem disciplinar o conceito tem diferentes significados, já 

que, na Geografia e na Geografia Política, principalmente, ele se refere ao território do 

Estados-Nação, enquanto que, para a Antropologia, corresponde, de maneira geral, ao 

território das comunidades locais. Sendo o interesse de este trabalho pesquisar a 

territorialidade de uma comunidade camponesa-indígena, circunscrita a um âmbito regional-

local, inserida em um complexo sistema de relações que remete diretamente ao nível do 

Estado-Nação e a níveis ainda superiores (como evidencia a importância estratégica em nível 

geopolítico do Putumayo), é necessário procurar uma concepção de território que dê conta das 

profundas complexidades que este termo pode ter. 

Esta pesquisa utilizou-se das densas pesquisas sobre território e seus derivados 

desenvolvidas por Haesbaert (1997 e 2004). De acordo com este geógrafo, a expressão 

“território”, desenvolvida por geógrafos e outros cientistas sociais, comporta diversas 

abordagens conceituais que ele classifica em três vertentes básicas; por uma parte, enquanto 

categoria política–jurídica, ou seja, enquanto parcela do espaço sobre a qual se exerce um 

determinado poder; por outra parte, enquanto categoria simbólica e subjetiva, ou seja, 

enquanto produto da apropriação sobre o espaço feita por meio do imaginário e/ou da 

identidade social; por último, enquanto categoria econômica, produto espacial do embate 

entre classes sociais e da relação capital-trabalho. Claro que, na maioria das vezes, a definição 

do território mistura duas ou três dessas abordagens (Haesbaert 1997, p. 39-40). 

Mesmo que existam varias concepções do território, é claro que aquela de cunho 

jurídico-política é majoritária em vários campos disciplinares, principalmente na Geografia, 

por causa da tradição desenvolvida por Ratzel que considerava os Estados como “organismos 

que devem ser concebidos em sua intima conexão com o espaço” (Costa, 1992: 32), dando 

ênfase, portanto, na importância do solo como necessário para a realização efetiva do Estado. 

“Para Ratzel, o elemento fundador, formador do Estado, foi o enraizamento no solo de 

comunidades que exploraram as potencialidades territoriais” (Raffestin, 1993: 12). 

O Estado alcança um grau superlativo de acordo com as concepções ratzelianas, sendo 

ele o encarregado de estabelecer os laços de coesão e unidade entre os membros de uma 

unidade territorial, sendo o território comum expresso no “ideal nacional” ou na “política 

nacional” (Costa, 1992: 34, grifos do autor). 

Sobra dizer que as categorias criadas por Ratzel tiveram (e ainda têm) uma potência 

ímpar na Geografia Política contemporânea, como um bom resumo dessa concepção do 

território pode citar-se a definição de Moraes (2006), para quem “o território é antes de tudo, 

um espaço de dominação, o âmbito espacial de um domínio político (...) ao exercício de um 
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poder corresponde sempre um espaço do alcance de sua atuação, sua área de autoridade e 

dominação: um território” (Moraes, 2006, p. 111). Já em escrito anterior, o mesmo autor 

escreve que: “no mundo moderno, os territórios estão vinculados ao domínio estatal do 

espaço, qualificando-se como o âmbito espacial de exercício do poder um Estado” (Moraes, 

2000: 42-43, grifo nosso).  

A partir da idéia do território como espaço demarcado de exercício do poder do Estado, 

chega-se ao conceito de formação territorial, entendido como a consolidação do Estado 

nacional dentro de suas fronteiras, processo no qual “aquela extensão areolar tem de ser 

organizada e operada como um espaço político, jurídico, econômico e cultural, até resultar 

numa unidade tornada como evidente: Um país” (Moraes, 2002: 61-2). 

Tal formação territorial, processo histórico de consolidação do poder do Estado no seu 

território é sempre diferente para todos os países, mesmo tendo características similares de 

condição periférica, como o Brasil e a Colômbia, portanto, este conceito é importante para 

explicitar as diferenças entre o processo de construção da fronteira na Colômbia. 

Mas a idéia do território como espaço exclusivo dos Estados leva à sua crítica. C. 

Raffestin ataca a concepção ratzeliana apontando para o fato de que para aquele autor era 

especificamente o Estado Moderno ou Estado-Nação “o único núcleo de poder, como se todo 

o poder estivesse concentrado nele (...) dessa forma Ratzel introduziu todos os seus 

‘herdeiros’ na via de uma geografia política que só levou em consideração o Estado ou os 

grupos de Estados” (Raffestin, 1993: 15). 

A seu turno, Haesbaert menciona que, para os autores que privilegiam em excesso as 

questões políticas e, principalmente, a questão do Estado, o território pode ficar restrito às 

sociedades modernas articuladas em torno dos Estados-Nações (Haesbaert, 2004: 79)2. Essa 

crítica de Haesbaert está plenamente identificada com o problema que enfrentamos quando 

tratamos do caso de comunidades locais, nem sempre identificáveis dentro dos aspectos mais 

representativos do Estado-Nação. 

Pode-se dizer que a crítica do poder territorial como emanado exclusivamente do Estado 

passa a ser importante na geografia a partir do trabalho de Raffestin. De uma maneira 

aproximada, Andrade (1994, p. 203) explica que o conceito de território não é assimilável ao 

do lugar ou espaço já que implica necessariamente a idéia de domínio ou gestão de uma área 

determinada e, portanto, da aplicação do poder sobre uma determinada porção do espaço 

                                                      
2 A continuação no texto Haesbaert (2004 p. 79) critica a concepção de território em Badie, 1995, para quem o 
“fim dos territórios” estaria diretamente relacionado com a perda de importância do Estado nação, como se só 
pudesse existir território quando atrelado ao Estado. 
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geográfico. Geógrafos colombianos, como Montañez e Delgado (1998), definem o território 

como poder exercido sobre um espaço, que pode ser de um indivíduo, de uma comunidade, 

de um Estado ou o das organizações e firmas, locais, nacionais ou multinacionais (Montañéz e 

Delgado, 1998:122-123, grifo nosso). 

O conceito de “território”, então, remete quase sempre a relações de poder, portanto, 

relações verticais, seja no nível do Estado, seja naquele das comunidades locais. Porém, como 

mencionado no início, existem outras visões do território, em palavras de Haesbaert (2004: 

75): “Não caberia à Geografia, por privilegiar o olhar sobre a espacialidade humana, uma 

visão ‘integradora’ de território capaz de evidenciar a riqueza ou a condensação de dimensões 

sociais que o espaço manifesta?”. 

O conceito de territorialidade refere-se à “qualidade de ser do território”, muitas vezes 

concebida como a dimensão simbólica do território e, portanto, dando-se ênfase ao seu caráter 

simbólico (Haesbaert, 2004, p. 74, grifo do autor), entretanto, alguns autores tomam em conta 

sua perspectiva mais material. Tal é o caso de Sack (1986) para o qual ela é qualidade 

necessária para a construção de um território e incorporada ao espaço quando este media uma 

relação de poder que lhe utiliza para controlar ou influenciar pessoas, coisas e relações 

sociais, portanto, a territorialidade para este autor é mais uma questão de controle pelo acesso 

de uma área e seus recursos, mas que é sempre humana e não uma espécie de instinto animal, 

como definida pelos biólogos; aliás, é uma estratégia espacial para atingir, influenciar ou 

controlar recursos e pessoas, pelo que pode ser ativada ou desativada (Sack, 1986, p. 1). 

A diferença do autor anterior, para Raffestin (1988), ela é o “conjunto de relações 

estabelecidas pelo homem enquanto pertencente a uma sociedade, com a exterioridade ou 

alteridade, com o auxílio de mediadores ou instrumentos” (Raffestin, 1988, apud Haesbaert, 

2004, p. 87). Parece ser, então, que sua qualidade de dimensão simbólica não exclui, 

entretanto, os aspectos materiais. Isto pode ser visto também na definição de Costa (1988) 

para o qual ela é aquela relação de poder e de interação com o espaço que se estabelece por 

parte de uma sociedade organizada para viver, trabalhar e produzir e a partir desta relação se 

delimita um espaço de vivência e produção que é ao mesmo tempo um espaço político, 

projeção territorializada das suas relações econômicas, políticas e culturais (Costa, 1992, p. 

27). A territorialidade é uma condição inerente aos seres que habitam um território, já que 

“surge da necessidade de se identificar com o espaço que se habita e da consciência de 

participação na construção do território” (Andrade, 1994, p. 214). 

Como pode ser visto, ainda que os autores mencionados concordem com a idéia de Sack 

da territorialidade baseada na definição de limites para influir ou controlar pessoas, coisas ou 
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relações; nunca se exclui a criação de relações de identidade e identificação, ou seja, a 

territorialidade como um processo essencialmente simbólico. 

A territorialização está definida a partir da utilização do conceito de território. Para 

Raffestin (1993), existe uma diferença entre o espaço “realidade material preexistente” e o 

território, que é produto de uma ação social. Ao se apropriar do espaço, concreta ou 

abstratamente, o sujeito social “territorializa” o espaço. Ao territorializar, ele entra em um 

campo de poder que não é apenas a apropriação física, material (por meio de fronteiras 

jurídico-políticas), mas também imaterial ou simbólica, já que as representações sobre o 

território são também instrumentos de poder (Raffestin, 1993, p. 143, grifo nosso). 

É importante o nexo que Haesbaert (2004, p. 96-7) estabelece entre a teoria da 

territorialização em Raffestin com a teoria de Henri Léfèbvre, embora este não trabalhe com o 

conceito de território. No entanto, a idéia do território desde um ponto de vista não só 

material, quanto simbólico, tem sua relação com os conceitos de espaço apropriado e espaço 

dominado deste autor. Para Léfèbvre, a dominação seria conseqüência das práticas sociais e 

da técnica, enquanto que a apropriação seria a modificação de um espaço para servir às 

necessidades e às possibilidades de um grupo social (Léfèbvre, 1974, p. 191-4).  

Segundo a anterior proposição, o processo efetivo de territorialização reúne uma 

dimensão concreta, puramente “funcional”, e uma dimensão simbólica e afetiva. A 

dominação, ao ser imposta pelos Estados e instituições, geralmente, é mais forte no processo 

de produção do espaço, porém, tende a criar territórios exclusivamente utilitários e funcionais 

que não permitem a criação de um verdadeiro sentido socialmente compartilhado e/ou uma 

relação de identidade com o espaço (Haesbaert, 1997, p. 41). Faz-se necessária, então, uma 

“reapropriação” dos espaços, na qual as comunidades possam voltar a estabelecer tais relações 

de identidade, assim o processo de territorialização significaria “criar mediações espaciais que 

nos proporcionem efetivo ‘poder’ sobre nossa reprodução enquanto grupos sociais” 

(Haesbaert, 2004, p. 97). 

Com respeito à relação biunívoca do conceito de território, tanto material, quanto 

simbólica, Haesbaert acrescenta que se a fronteira indica ao mesmo tempo o fechamento e a 

extroversão, “a classificação proporcionada por esses recortes espaciais, através da atribuição 

de significados ao espaço, pode reforçar, legitimar ou dar forma a identidades territoriais 

específicas” (Haesbaert, 1997, p. 41). Desta forma, o território envolve uma dimensão 

simbólica e cultural que serve como forma de “controle simbólico” sobre o espaço onde eles 

vivem e uma dimensão mais concreta, na qual o espaço é apropriado e ordenado como forma 

de domínio e disciplinarização dos indivíduos (Haesbaert, 1997, p. 42). Este último aspecto 
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mostra-se importante ao examinarmos o processo de reetnização, mediante o qual os 

camponeses-indígenas se aproximam de seu passado indígena para constituir uma nova 

identidade territorial. 

Assim, na prática social (e, portanto, na prática espacial), existiriam duas concepções 

de território, uma que privilegia a idéia de território como espaço dominado e outra que 

considera a idéia de espaço apropriado. Uma concepção integral do território deve levar em 

conta ambas as visões para poder chegar a um entendimento dos desequilíbrios existentes 

entre a gestão do território feita pelo Estado e pelas comunidades, base fundamental que 

explica as diferenças entre as territorialidades criadas pelas comunidades e as territorialidades 

criadas como imposição do Estado. 

Esta contradição é inerente ao processo de formação territorial, e se traduz no plano da 

práxis política, valendo-nos da contradição entre duas concepções: o território enquanto 

hegemonia do poder e o território enquanto espaço socialmente construído, conforme a 

leitura do geógrafo colombiano Domínguez (1994a, p. 23). No primeiro caso, o território se 

identifica com a área de dominação de um Estado soberano; no segundo, o território é aquela 

área que tem sido apropriada e trabalhada por uma comunidade de seres humanos que cria 

relações materiais e simbólicas com o espaço, contribuindo para a definição de sua identidade 

como grupo social, ou seja, que existam diferenças entre o processo de territorialização feita 

pelo Estado e aquele feito pelas comunidades.  

Existe, portanto, uma contradição entre ambos os processos de territorialização que 

surge como conseqüência do lento e complexo processo de formação territorial do Estado 

nação colombiano, já que, na medida em que ele vai se afiançando territorialmente, cria 

processos de des-territorialização e re-territorialização das comunidades indígenas e 

camponesas que estabeleceram os seus territórios como espaços socialmente construídos 

inseridos de forma precária ou completamente por fora desse mesmo Estado. 

Já que as formas espaciais dependem das relações sociais de produção, a conformação 

do Estado Nação colombiano implica também a expansão temporal e espacialmente desigual 

e contraditória das relações de produção capitalistas, ou seja, que a sociedade e seu espaço 

estão organizados para a produção, circulação e consumo de mercadorias. Ao promover a 

integração do território como hegemonia do seu poder, o Estado, então, busca a expansão do 

modo capitalista de produção motivado pelos interesses de agentes de poder de alcance 

nacional e transnacional. 

Como as comunidades camponesas, indígenas e afro-colombianas não constroem seus 

territórios, estando entrelaçadas com as correntes nacionais e internacionais de capital 
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(Domínguez, 1994a, p. 26), ficam excluídas do projeto hegemônico de território, mesmo 

sendo as possuidoras originais da área sobre a qual se constrói o projeto territorial do Estado 

Nação e tendo criado suas próprias territorialidades. 

O mesmo autor explica que, já que a construção territorial das etnias não corresponde 

com a do Estado, 

 

A tendência na cultura nacional sempre tem sido e continua sendo a de 
considerar estes territórios étnicos como uma anomalia ou um residual 
produto do subdesenvolvimento que deve ser solucionado. Isto se mostra 
mais conflitante quando a geografia do capital necessita dos territórios 
étnicos para sua expansão (Dominguez, 1994b, p. 15-16). 

 

Estas comunidades produzem processos de ordenação do seu território, nos quais as 

formas materiais do espaço respondem a conteúdos simbólicos e vínculos afetivos com o 

espaço que procuram garantir sua sobrevivência e coesão social. As políticas espaciais do 

Estado, pelo contrário, procuram ordenar o território para a reprodução ampliada do capital 

criando processos de ordenamento do território e desconhecendo os processos de 

territorialização feitos pelas comunidades marginalizadas do projeto de Estado. Assim, o 

ordenamento do território é diferente da ordenação do território. 

Em resumo, fica clara a idéia de que a territorialização não é um processo exclusivo do 

Estado Nação, mas que ele está implícito na constituição das territorialidades camponesas e 

indígenas. Portanto, o território não é um conceito que esteja atrelado exclusivamente ao 

território do Estado moderno, isto porque ele também não é o hegeliano fim das contradições, 

muito pelo contrário, é a representação da vontade e do poder de uma classe que mantém sua 

hegemonia a partir do espaço. É por esta razão que passamos à crítica do conceito do Estado, 

para a qual a base será a teoria marxista. 

 

2. Crítica marxista do Estado e o Modo de Produção Estatista 

 

A crítica do Estado é importante porque está relacionada com a crítica ao conceito de 

território enquanto espaço de exercício do poder do Estado. Portanto, não é possível deixar de 

lado a crítica ao Estado que se encontram na teoria de Marx e Engels, sem nos esquecer que 
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tal crítica não está totalmente acabada na obra destes autores3. David Harvey nos lembra que, 

para estes autores, o Estado surge da contradição entre os interesses particulares e os da 

comunidade, mas que deve assumir uma existência “independente” para garantir o interesse 

comum tornando-se um poder alienígena que domina indivíduos e grupos, assim, o Estado é 

instrumento criado pelos seres humanos para sua própria dominação (Harvey, 2006: 80). 

Sintetizando Marx, Engels escreve que, originando-se na necessidade de manter os 

antagonismos de classe sob controle, mas também no meio da luta de classes, o Estado se 

torna o Estado da classe economicamente dirigente que é também a classe politicamente 

dirigente (Engels, 1975: 194). A classe dirigente do Estado, então, utiliza seus instrumentos 

de dominação (a lei, o poder de tributação e o poder de coação) para “exercer seu poder em 

seu próprio interesse de classe, enquanto afirma que suas ações são para o bem de todos” 

(Marx e Engels, 1970, apud Harvey, 2006: 80). 

A contradição posta seria resolvida mediante o emprego de duas estratégias: em 

primeiro lugar, a apresentação da atividade do Estado como independente e autônoma em seu 

funcionamento, mesmo expressando a unidade de poder das classes dominantes; em segundo 

lugar, a utilização da ideologia, mediante a qual “os interesses de classe são capazes de ser 

transformados num ‘interesse geral ilusório’” (Harvey, 2006: 81, grifos do autor). 

Quanto ao surgimento do Estado Moderno, que é aquele baseado no Modo Capitalista 

de Produção, o Estado garantiria, então, a defesa dos interesses da burguesia, baseando-se em 

princípios ideológicos como o respeito à propriedade e a defesa do “indivíduo”, da 

“liberdade” e da “igualdade”, mas estes não seriam senão ferramentas ideológicas pelas quais 

o Estado Capitalista manteria, fomentaria e aplicaria as relações sociais capitalistas, 

garantindo: o direito de propriedade privada dos meios de produção e da força de trabalho, o 

cumprimento dos contratos, a proteção dos mecanismos de acumulação, a eliminação de 

barreiras para a livre circulação do capital e da forca de trabalho e a estabilização do sistema 

monetário. Portanto, o Estado no Modo Capitalista de Produção  

 

não pode ser outra coisa que instrumento de dominação de classe, pois se 
organiza para sustentar a relação básica entre capital e trabalho. Se fosse 
diferente. O capitalismo não se sustentaria por muito tempo. Além disso, 
como o capital é essencialmente antagônico ao trabalho, Marx considera o 

                                                      
3 Léfèbvre lembra que, em Marx e Engels, não há uma teoria do Estado, mas vários esboços teóricos mais ou 
menos divergentes (Léfèbvre, 1976 p. 177-8, citado por Kosminsky e Andrade, 1996 p. 51). Harvey também 
lembra que “Marx teve a intenção de escrever um tratado específico sobre o Estado, mas nunca começou o 
projeto” (Harvey, 2006 p. 79), estando suas concepções sobre ele difundidas em todos os seus textos e sendo, em 
parte, condensadas por Engels. 
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Estado burguês necessariamente, veículo por meio do qual a violência 
coletiva da classe burguesa oprime o trabalho (Harvey, 2006: 84-85, grifo 
do autor). 

 

A importância da ideologia como Weltanschauung (visão de mundo) própria da 

modernidade, como lembra Wallerstein (2002: 83-84), mas principalmente como ferramenta 

que propicia a ilusão da autonomia do pensamento e sua subordinação aos interesses da classe 

dominante que “são passados como universais, justificando a dominação de classe ou 

escondendo-a” (Moraes, 1996: 39), não pode, então, passar despercebida; ela sempre é 

instrumento político e, talvez seja o mais importante. Henri Léfèbvre ressalta em vários 

trechos das suas obras a importância da ideologia para a reprodução das relações de produção 

capitalistas, como um exemplo disto ele coloca a hegemonia da burguesia que, no capitalismo 

“se impõe lentamente por um processo que compreende não somente a produção material mas 

também aquela das representações e das ideologias, aquela das instituições e sobretudo das 

relações sociais específicas, ai compreendendo a ‘cultura’ e seus veículos” (Léfèbvre, 1977, p. 

161). 

Léfèbvre tenta fazer uma extensão das teorias marxistas a um novo momento do 

capitalismo que ele mesmo denomina de neo-capitalismo, aquele momento em que as 

relações de produção capitalistas se reproduzem a nível mundial. Em diversos trechos de suas 

obras sobre a cidade, mas, particularmente em A produção do espaço, ele aponta para o fato 

de que o Estado capitalista é aquele da hegemonia de uma classe e que tal hegemonia 

(utilizando o conceito a partir da sua versão gramsciana) implica não só o controle mediante o 

emprego da violência repressiva, mas também pelo saber (Léfèbvre, 1974, p. 17-8). 

No neocapitalismo (que se impõe a partir da segunda metade do século XX), o Estado 

se consolida a escala mundial, pesando sobre as sociedades com toda a sua força, planificando 

e organizando racionalmente a sociedade com a contribuição do conhecimento e da técnica, 

apagando o tempo e homogeneizando as diferenças, procurando aplanar o social e o cultural e 

neutralizando as resistências; em síntese, procura-se o perfeito Estado hegeliano, aquele que 

represente a superação das contradições. Mas, mesmo assim, sempre há contestação já que “a 

normalidade estatista impôs assim a perpétua transgressão” (Léfèbvre, 1974 p. 17-18). É no 

contexto dessa perpétua transgressão que poderão ser explicitados os movimentos de luta pela 

terra dos indígenas e dos camponeses do Putumayo. 

No desenrolar de sua pesquisa sobre o Estado, Léfèbvre destaca o crescimento e a 

expansão territorial deste, como uma das principais transformações acontecidas no século XX, 
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tanto por sua articulação com o capitalismo, como por sua hipertrofia4 no socialismo. O 

Estado se mundializa, conquista o mundo inteiro por meio do mercado mundial, generaliza-se 

em forma de um sistema mundial dos Estados, produz e reproduz as relações sociais, as quais 

se tornam nesse processo relações políticas. A essa acumulação de relações de produção sob 

o domínio do Estado é que Léfèbvre chama de Modo de Produção Estatista5 (Léfèbvre, 1977 

p. 102). 

Este último conceito leva a conceber a reprodução do Estado como a reprodução de um 

conjunto de antigas relações de exploração e dominação que se estendem e se modificam 

mediante duas estratégias: intensificação do mercado (mundial e interno) e, principalmente, 

mundialização do mundo da troca, da “equalização do desigual”, equivalência do não 

equivalente e identificação do não idêntico” (Kosminsky e Andrade, 1996, p. 57). Esta 

equivalência pressupõe o conflito e impõe a coerção porque tem de ser imposta pela força. 

A troca e as equivalências são entendidas, então, como base do Estado moderno. Mas a 

troca é baseada numa ilusão, aquela que mostra aos sujeitos que a estabelecem como iguais 

quando nunca o são. 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 serem 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: 156-7). 

No desenrolar deste trabalho, mostraremos como o desenvolvimento das relações de 

produção capitalistas se coloca como aspecto determinante para explicar as transformações 

socioespaciais acontecidas no Putumayo durante as últimas décadas. Este processo, sem 

dúvida, está relacionado por ação ou omissão com o processo de formação territorial do 

Estado nesta região. Também mostraremos como existe um campesinato que resiste, ao 

manter e recriar relações de produção-consumo que são descritas como pré-modernas ou 

ainda arcaicas por parte da ideologia hegemônica, é sobre a sobrevivência destas relações que 

falaremos na seqüência. 

 

                                                      
4 Este termo remete ao processo de apropriação da produção e dos meios de produção no Estado socialista, sem 
que isso representasse seu último ato político e o começo de sua dissolução, contrariando as previsões de Marx, 
Engels e Lênin e particularmente durante a fase estalinista. Aliás, o Estado estalinista seria, para Léfèbvre, o 
“protótipo de todos os Estados atuais” (Kosmisky e Andrade, 1996 p. 53) 
5 Esse é precisamente o nome do terceiro tomo da série De L´Etat, obra em quatro volumes escrita por Léfèbvre 
entre 1976 e 1978 (Kosminsky e Andrade, 1996 p. 51) 
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3. Modo de vida camponês e suas modificações com a formação territorial do Estado e o 

avanço das relações de produção capitalistas 

 

É importante ressaltar o conceito de produção, já que sua importância radica em sua 

força conceitual. Segundo Léfèbvre (1974 p. 87-8), este conceito é o universal concreto 

hegeliano, revelado por Marx, sendo o mesmo conceito já central à própria obra do Hegel já 

que para ele a idéia produz o mundo; a natureza, o ser humano; o humano, a história, o 

conhecimento e a consciência de si (Léfèbvre, 1974 p. 83)6.  

Marx avança a partir da idéia original de Hegel até a realização do conceito na vida 

material, já não mais a produção das idéias que produz o mundo, mas a produção dos meios 

da existência humana que indiretamente leva à própria 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) 

 

O conceito amplo de produção envolve a criação não só 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, grifo nosso). O modo de vida 

tradicional camponês é também resíduo, ele se coloca como um conjunto de relações de 

produção, circulação e consumo ainda não completamente mediadas pela mercadoria ou que, 

melhor ainda, persistem apesar da generalização do mundo da mercadoria. 

Contudo, a economia camponesa não chega a ser um modo de produção já que “o 

processo de trabalho camponês é uma realidade subordinada a outra mais poderosa, capaz de 

ditar as regras do jogo” (Moura, 1986, p. 62) e o termo modo de produção aplica-se só ao 

cálculo econômico dominante e não ao subordinado. Mas. o campesinato se coloca enquanto 

classe porque se manifesta a partir de suas formas de produzir e de se relacionar com a terra e 

porque pode ser observada e compreendida sociológica e politicamente na sua contraditória 

                                                      
6  Marx também menciona como para Hegel: “as idéias, pensamentos e conceitos produziram, determinaram a 
vida real dos homens, o seu mundo material, as suas relações reais” (Marx e Engels, 1974: 9). 
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inserção no processo social e histórico, aspecto em que tem a capacidade de questionar a 

expansão territorial capitalista (Martins, 2002, p. 100). 

Para o caso da comunidade Awá, assim como das comunidades rurais do Putumayo, é 

importante a discussão sobre a persistência das relações de produção camponesas apesar da 

gradativa expansão das relações capitalistas de produção. Para isto se fará um exame do modo 

de vida camponês e suas características produtivas. 

Na exploração econômica camponesa é mais fácil ver a relação marxista entre a 

produção dos objetos e da vida, dada a mistura existente entre os ritmos da vida familiar 

camponesa, os quais “misturam-se intimamente e são mutuamente determinantes” (Shanin, 

1979, p. 17). A produção camponesa, quando escassamente integrada ao capitalismo, se 

realiza com técnicas relativamente simples e de baixo impacto sobre o ambiente, portanto, sob 

profunda dependência da natureza, dos ciclos naturais e dos recursos naturais renováveis e o 

conhecimento tradicional das estratégias de uso e manejo deles (Diegues, 1994, p. 79), já 

tomando o processo de produção em seu sentido amplo este implica também a criação de 

simbologias, mitos e rituais associados a atividades complementares da agricultura como a 

pesca, a caça e as atividades extrativistas. 

É importante destacar a importância que ainda mantém, nesta área, a chamada unidade 

de produção/consumo familiar (“exploração familiar camponesa”, segundo Shanin, 1979, p. 

16)7. A unidade de produção “encontra seu principal sustento na agricultura, é mantida 

principalmente pelo trabalho familiar” (Shanin, 1979, p. 17). A característica principal dela 

não é, portanto, o não emprego de trabalhadores pagos, mas a utilização principalmente 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. A unidade familiar representa um exemplo da forma como produção e consumo 

estão intrincados, na medida em que se visa à auto-satisfação das necessidades básicas de 

subsistência, além disso, 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). 

                                                      
7 Chayanov (1981) utiliza múltiplas expressões para se referir à unidade de produção camponesa: unidade 
econômica familiar, unidade econômica familiar de trabalho etc. e aplica este conceito também para a produção 
artesanal (Chayanov, 1981 p. 134). 
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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 

circulação do dinheiro (Chayanov, 1981, p. 136-7). 

Continuando com o sentido amplo da produção, as formas de produção se vêem reflexas 

em determinadas características culturais como: o “patriarcalismo”, já que 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, 

assim como 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 econômico8. A divisão do trabalho entre sexos cria “economias 

femininas”, caracterizadas por atividades exclusivas das mulheres, como a colheita, o cuidado 

da horta ou dos pequenos animais (Shanin, 1979, p. 18-21). 

O patriarcalismo das unidades de produção camponesas 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). Os camponeses trabalham em atividades complementares da atividade agrícola, como 

o artesanato e o comércio, que permitem fornecer alguns instrumentos de trabalho básicos, 

evitando, no possível, a divisão social do trabalho. No complexo de produção-consumo 

camponês, também, 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). 

A relação das características do processo de produção/consumo camponês com a 

produção de relações sociais diz respeito a que o Modo de Vida Camponês seja “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 

                                                      
8 Com relação à necessidade social do casamento para a reprodução das relações de produção camponesas, 
Shanin (1979, p. 19) menciona que “as explorações agrícolas de homens solteiros, de viúvas etc. sofrem 
considerável prejuízo por problemas econômicos e são, em muitos casos, mal vistas pela comunidade”. Nesta 
pesquisa, observou-se o caso de um grupo familiar composto por uma mãe viúva e um filho solteiro em que cada 
um deles cumpria com as tarefas específicas de cada sexo em qualquer outra unidade familiar. 
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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 valores, o indivíduo e a razão. Na lógica 

moderna, a categoria poder “tem o equivalente funcional da idéia 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). 

No que corresponde aos aspectos puramente econômicos, 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, representa 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). 

Um dos aspectos básicos da produção camponesa tradicional, segundo Chayanov, é que 

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. 

Com relação ao consumo, de acordo com 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”, isto corresponde com a 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). 
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Para entendermos a questão de até que ponto a economia camponesa encontra-se 

mediada pelas relações de produção capitalistas, devemos lembrar que tais relações de 

produção estão baseadas no processo de separação dos trabalhadores dos meios de produção, 

ou seja, “os trabalhadores devem aparecer no mercado como trabalhadores livres de toda a 

propriedade, exceto de sua própria força de trabalho” (Oliveira, 1986, p. 59). Segundo a teoria 

marxista, “a acumulação originária não é mais do que o processo histórico de dissociação 

entre o produtor e os meios de produção” (Marx, 1986, p. 608), é a partir dela que surge o 

processo de acumulação capitalista, portanto, o gradativo desaparecimento do campesinato 

colocar-se-ia como condição para a expansão capitalista mediante o despejo violento dos 

camponeses da terra, seu principal instrumento de produção, para torná-los trabalhadores para 

o capital. 

Este processo se experimenta no campo colombiano desde a segunda metade do século 

XX até nossos dias e acontece porque o capitalismo na Colômbia é rentista, ou seja, que os 

capitalistas são também os proprietários fundiários pelo que além de simplesmente 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 funciona também como 

reserva de valor ou como reserva patrimonial; mas também possui grande importância 

simbólica, como principal fonte de prestígio e poder para seus proprietários, diretamente 

proporcional a sua quantidade. 

Porém, o desenvolvimento racional do capitalismo exigiria a desapropriação do 

latifúndio, já que a terra não é igual ao resto dos meios de produção, ela é instrumento não-

capitalista de produção porque não é produto do capital, como o resto dos meios de produção 

e, para que a agricultura entre no circuito capitalista de produção, é necessário fazer 

investimentos em capital constante (ferramentas, sementes, insumos) e capital variável 

(salário oculto do trabalhador da lavoura própria). Assim, a terra representa uma 

irracionalidade quando convertida em equivalente de capital, essa irracionalidade é a renda 

da terra capitalizada. A renda da terra é uma dedução do capital disponível para fazer 

funcionar o empreendimento agrícola como empreendimento capitalista, pelo que o grande 

capitalista prefere não se tornar proprietário da terra para poder atuar como agente 

efetivamente capitalista (Martins, 2002, p. 87). Este último diz respeito a que o capitalismo 

não é formalmente o mesmo em todo lugar, que seu desenvolvimento não é homogêneo, que 

manifesta variações espaço-temporais que podem ser explicitadas a partir da análise 

geográfica. 
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Para os fins desta pesquisa, coloca-se a questão do nível de subordinação da produção 

camponesa à reprodução do capital, tomando em conta as diferenças espaço-temporais do 

processo de formação territorial. O campesinato se coloca num nível diferente das outras 

classes dentro da economia capitalista, ele está baseado em “uma relação de subordinação e 

estranhamento com a sociedade capitalista. Se, por um lado, o mercado domina o 

campesinato, por outro, ele não o organiza” (Taussig, 1980, p. 10). O camponês, mesmo como 

trabalhador para o capital, integrado no processo de reprodução ampliada, tem uma sujeição 

formal, não sujeição real, pois preserva o conhecimento necessário à produção e seu produto 

é acabado, mesmo que esteja destinado a ser matéria-prima do processo de produção 

industrial (Martins, 2002, p. 90). 

O capitalismo pode se estender no campo sem expulsar ao camponês da terra já que o 

camponês pode produzir para o capital mediante a captação dos frutos de seu trabalho, ou 

seja, “da riqueza adicional que o trabalho pode criar em relação aos custos de reprodução da 

força de trabalho” (Martins, 2002, p. 86), o que acontece mediante a subordinação da 

comercialização dos produtos agrícolas do camponês aos setores comerciais intermediários 

aproveitando-se do fato de que o camponês, ao possuir a terra e poder tirar dela seu sustento, 

pode receber uma parcela menor daquela que precisaria para sobreviver se tivesse que 

comprar todos seus meios de vida, como acontece com o operário. 

A história recente do Putumayo é a da expansão das relações especificamente 

capitalistas de produção no campo e não compete simplesmente à expansão da compra e 

venda da força de trabalho, mas, principalmente, à instituição da propriedade privada da terra. 

Neste sentido, podemos dizer que existem três momentos diferenciados da evolução do 

capitalismo na nossa área de pesquisa, num primeiro momento a produção camponesa era 

destinada quase exclusivamente aos núcleos familiares e às comunidades, existindo pouca 

interação com os mercados, já que os núcleos urbanos apenas estavam se consolidando. A 

propriedade da terra era apenas formal, quer dizer se comprava a terra, mas não existiam 

títulos de propriedade devidamente legalizados, reconhecidos ante um cartório público, não 

existiam mediações institucionais, a terra se taxava por um preço baseado no costume e não 

em um mercado de terras regulado pelo Estado. 

Em um segundo momento, estabelece-se a economia da coca, em que as relações 

capitalistas se expandem por efeito da circulação do dinheiro e do assalariamento de setores 

da sociedade camponesa e indígena para trabalharem na colheita das folhas e no 

processamento da pasta base da cocaína. Neste segundo momento, entretanto, a propriedade 

continua com seu caráter meramente formal e os lucros excessivos derivados do tráfico da 
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cocaína fazem com que os camponeses recebam um ganho que lhes permite reproduzir seus 

meios de vida de maneira mais ou menos constante, conseguindo sobreviver dentro das 

relações capitalistas sem que o modo de vida camponês seja fortemente modificado. 

O terceiro momento corresponde à entrada maciça do Estado, por meio de estratégias 

fortemente violentas de expropriação dos camponeses de suas terras e de privação de seus 

meios de sobrevivência, como a fumigação de cultivos e o patrocínio à entrada de grupos 

paramilitares que aplicam o terror para deslocar os camponeses e permitir a apropriação da 

terra por parte de novos proprietários, muitos deles, grandes latifundiários. É nesse momento 

em que a propriedade formal da terra se coloca como aspecto fundamental, bem como a 

consolidação do modo de produção estatista, já que a unificação do regime de propriedade 

privada do solo sob a legislação do Estado corresponde à generalização do regime das 

equivalências, assim 

 

As relações de propriedade se geram lentamente e suas implicações só 
aparecem progressivamente. No modo de produção capitalista, elas 
implicam a predominância da propriedade imobiliária, inicialmente ínfima e 
consistente, sobre a propriedade do solo (...). A mobilização do solo e do 
subsolo acompanha a mobilização da riqueza imobiliária. Foi necessário 
regularizar estas trocas: terras e rendas fundiárias por dinheiro. O que se faz 
pela via institucional, portanto, estatista: cartório, cadastro, etc. (Léfèbvre, 
1977, p. 157-8). 

 

Os três momentos mencionados corresponderiam, portanto, à expansão das relações de 

produção capitalistas em três fases: o mundo da mercadoria, o do capitalismo e, finalmente, o 

do Estado. 

As comunidades Awá do Putumayo são caracterizadas como formadas por camponeses-

indígenas. Sua forma de viver, produzir e se relacionar com a terra, corresponde ao modo de 

vida tradicional camponês, embora possuam herança indígena. A relativa autonomia dos 

camponeses colonizadores do Putumayo, em relação ao Estado, faz com que estas 

comunidades desenvolvessem sua vida sem estarem de fato inseridas dentro de relações 

capitalistas (escassamente desenvolviam uma precária comercialização) e marginalizadas da 

institucionalidade do Estado. No contexto dessa integração marginal, as distintas 

comunidades se estabeleceram como posseiros, não tendo a necessidade de que o Estado 

reconhecesse a sua apropriação legal do território. A efetiva territorialização do Estado está, 

então, dada pela extensão relativa do processo de titulação das terras em posse ou 



35 
 

regularização fundiária. Este aspecto será chave na definição do grau de inserção das relações 

capitalistas de produção dentro das unidades de produção camponesas do Putumayo,  

É no contexto da generalização das relações de produção capitalistas, da mediação do 

Estado por meio de suas instituições e da necessidade de conseguir a legitimação da posse da 

terra (isto é, o título de propriedade), que os camponeses têm de idear novas estratégias para 

garantir esta legitimação, no caso particular das áreas periféricas da Colômbia esta estratégia 

tem sido a reetnização. 

 

4. Re-etnização como estratégia territorial 

 

Na Amazônia ocidental colombiana, em geral, e no Departamento do Putumayo, em 

particular, existia até meados do século XX um povoamento originário de indígenas (Inga, 

Kofán, Siona, Coreguaje e Huitoto) que se viu confrontado por um processo de povoamento 

maior que aconteceu, a partir de então, como resultado da migração de camponeses 

deslocados da região andina por efeito da concentração da terra e que chegaram de diferentes 

áreas e em diversos momentos históricos. Os colonizadores serão conhecidos, a partir de 

então, com o nome genérico de colonos. 

Este processo não foi auspiciado de forma direta pelo governo, pelo contrário, este foi 

uma colonização espontânea favorecida por diversos surtos de exploração de recursos 

naturais dependentes de auges momentâneos nos mercados nacionais e do exterior e, 

principalmente, pela exploração do petróleo. Como parte deste processo, a área original dos 

indígenas se reduziu grandemente em poucos anos, Roldán (1995, p. 275) menciona que, para 

1973 os indígenas Kofán, moradores originais da nossa área de estudo, tinham perdido entre 

60 e 70% de seu território original. Esta subtração territorial representou para os indígenas a 

perda de suas fontes tradicionais de sobrevivência (caça e pesca), mas foi principalmente um 

processo de campesinização determinado pela passagem à atividade agrícola com fins 

comerciais, a transformação de suas formas tradicionais de organização familiar e política a 

adaptação dos lineamentos jurídicos e políticos do Estado e o esquecimento da língua. 

O processo de campesinização dos indígenas está dado num momento histórico 

específico (décadas de 1960 e 1970) em que o camponês se transforma em sujeito histórico 

privilegiado porque as tensões existentes no campo fazem com que o movimento camponês 

insista na necessidade da modernização das relações produtivas no campo, na ruptura com as 

velhas estruturas de sujeição da força de trabalho e na reforma agrária. O Estado, portanto, 
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consegue cooptar o movimento camponês para o melhoramento da produtividade agrícola e a 

expansão das relações de produção-circulação capitalista.  

Contudo, a pressão política dos latifundiários consegue barrar a possibilidade real de 

uma reforma agrária e se aproveita da violência e da criminalização do movimento camponês 

para controlar o acesso à terra e manter sem problema a concentração da propriedade da terra. 

É assim como, apesar das tentativas estatais de consolidar um processo de reforma agrária, a 

resolução do problema agrário se dá pela via da colonização de terras devolutas em áreas 

periféricas como a Amazônia ocidental. 

Portanto, os colonos do Putumayo chegaram como um grupo marginalizado que optou 

pela recriação de seus modos de vida e formas de produção camponesas antes que pela 

proletarização em suas antigas terras ou nas cidades. O compartilhamento de ambos os grupos 

(camponeses colonos e indígenas), de uma situação de inclusão marginal dentro do projeto do 

Estado-nação fará com que estabeleçam relações de contato complexas que oscilam entre o 

confronto, a colaboração e a mestiçagem. A final da década de 1980 era esboçada uma 

tendência à distensão do conflito entre os dois grupos de população na Amazônia colombiana 

e podia se falar, ainda, de uma aberta cooperação interétnica para resolver questões práticas e, 

inclusive, enfrentar ao Estado (Chaves, 1998, p. 283). 

Os indígenas, entretanto, ganharam um papel preponderante no imaginário amazônico, 

os discursos ecológicos que tentam resgatar uma “lógica indígena” do uso e manejo do meio 

ambiente contribuíram à “essencialização” do índio dentro e fora das comunidades indígenas. 

Esses mesmos discursos tenderam a mostrar ao colono como sujeito sem cultura e depredador 

do Meio Ambiente. 

A Constituição de 1991 se coloca como momento fundamental na consolidação do 

Modo de Produção Estatista na Colômbia. Por meio dela o Estado conseguiu cooptar na sua 

racionalidade (a legislação) as variadas lutas culturais e ideológicas que se produziram antes e 

durante a Assembléia Constituinte. A partir destas lutas foi definido na legislação um projeto 

social com um tipo de cidadão (pluriétnico) e de civilização (multicultural) que abarca a 

totalidade da sociedade colombiana e, ao mesmo tempo, se reorganizou e modernizou o 

Estado e sua relação com a sociedade civil. Foi definida também a aplicação da coerção 

contra os grupos que não participassem do projeto do Estado e quebrantassem a lei (Chaves, 

1998, p. 287). 

Como parte da afirmação do caráter multicultural da nação, os indígenas participam da 

Assembléia Constituinte sendo esta participação um reconhecimento a sua luta pelo direito a 

poder reproduzir seu modo de vida tradicional como parte do novo projeto de Estado. Esta 
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participação, portanto, está acompanhada de uma mudança fundamental na representação do 

indígena dentro dos discursos do Estado e da sociedade civil. Eles vão ser agora vistos como 

“descendentes de tradições culturais milenares e depositários de profundos conhecimentos 

ecológicos e protetores natos do Meio Ambiente” (Chaves, 1998, p. 288).  

Porém, este reconhecimento também representa a integração dos indígenas dentro do 

Modo de Produção Estatista já que o regime especial indígena9 definido na constituição 

define o lugar dos indígenas na sociedade colombiana e os termos de seu relacionamento com 

o Estado e a sociedade civil. A partir da promulgação da constituição o Estado será quem 

define quem é ou não indígena, demandará o cumprimento da lei e a adaptação/integração no 

novo projeto social como grupo cultural e étnico particular (Chaves, 1998, p. 288). 

Devido à participação de representantes indígenas na Assembléia Constituinte de 1991 

(conseguida sob um regime eleitoral especial em que não tiveram que concorrer com o resto 

de candidatos a delegados constituintes), foi produzido o artigo 246 da Constituição Nacional 

que diz o seguinte: 

 

Os resguardos indígenas são entidades territoriais da República. O Estado 
também reconhece o direito tradicional das comunidades, ainda sem 

possuírem título. Dentro de seu território, as comunidades, os cabildos10 e as 
autoridades tradicionais, têm o direito de exercer autonomia administrativa, 
fiscal, financeira, jurídica e política11   

 

Este vantajoso posicionamento político mostrou, a seu turno, as desvantagens de outros 

setores da população rural como os colonos, os quais não possuem uma identificação étnica, o 

que se tornará num empecilho para afirmarem seu direito a ocupar o território a partir da 

promulgação da Constituição de 1991. 

Na Colômbia, os camponeses têm como mecanismo jurídico para o acesso à terra, a Lei 

60 de 1994 que cria o Sistema Nacional para a Reforma Agrária por meio da definição de uma 

                                                      
9 O Regime Especial Indígena diz respeito às vantagens que têm os indígenas sobre a população geral, estas são: 
o acesso preferencial à terra, a classificação como população vulnerável no Sistema Único de Saúde (por meio 
do qual eles não têm de pagar pelas consultas médicas e pelos tratamentos médicos para doenças onerosas como 
o câncer), a isenção da prestação do serviço militar e a possibilidade de aproveitar a cota especial existente para 
o ingresso na Universidad Nacional de Colombia. A Lei 21 de 1991, já tinha garantido a obrigatoriedade da 
consulta prévia por parte das entidades que quisessem explorar recursos naturais nos territórios indígenas. 
10 Os Cabildos estão reconhecidos como a principal unidade política dos indígenas na Colômbia, segundo Lei 89 
de 1890, corresponde a uma comunidade indígena de parentesco ou não que se organiza numa área definida e 
sob o comando de uma autoridade tradicional. 
11 “Los resguardos indígenas son entidades territoriales de la república. El Estado también reconoce el territorio 
tradicional de las comunidades, aún sin poseer título. Dentro de su território, las comunidades, los cabildos. y las 
autoridades tradicionales, tienen el derecho de ejercer autonomía administrativa, fiscal, financiera, jurídica y 
política” (OIM, 2004, p. 13, grifo nosso). 
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política para a estabilização das colonizações dentro da figura das “Zonas de Reserva 

Camponesa”- ZRC. Este marco legal não confere condições iguais a indígenas e camponeses 

porque a delimitação de terras indígenas obedece a um mandato constitucional, enquanto que 

o estabelecimento das ZRC apenas se sustenta em Lei do Congresso, passível de ser 

modificada com mais facilidade que a constituição. Além disto, esta lei tem sido fortemente 

contestada por latifundiários e outros atores privados com grande poder econômico, político e 

militar nas áreas de colonização, às vezes, até mesmo pelos indígenas. 

O Estado, então, foi o agente decisório no surgimento de conflitos territoriais ao 

promulgar políticas que tenderam claramente ao favorecimento dos indígenas sobre os 

camponeses. A polarização entre os dois grupos pelo acesso a terra, enfraqueceu as alianças 

estratégicas que ambos tinham conseguido durante o tempo. O favorecimento da apropriação 

territorial dos indígenas se deu no bojo da concepção de seus territórios como áreas 

estratégicas dentro de uma nova ordem internacional, na qual os recursos naturais e culturais 

dos países periféricos adquiriram importante relevo.  

Esta separação entre indígenas e colonos foi propiciada pelo Estado a partir das 

representações desenvolvidas pelas pesquisas acadêmicas da antropologia e a sociologia, que 

desconheceram as relações de complementaridade entre os dois grupos. Os antropólogos que 

estudam a Amazônia Colombiana desenvolveram sempre estudos sobre as formações sociais 

ameríndias mostrando o papel do parentesco, o rito e o mito na estruturação das sociedades 

indígenas, assim como as bem sucedidas adaptações de suas práticas produtivas ao ambiente 

da floresta úmida equatorial. Em nenhum momento se mostrou aos membros destas 

comunidades dentro de um conjunto de relações com outros sujeitos sociais e em um contexto 

espaço-temporal determinado, negando a possibilidade de recuperar a dimensão histórica dos 

grupos indígenas e os representando como “formas vivas do passado” (Chaves, 1998, p. 290). 

Esta situação gerou certo desprezo sobre os grupos indígenas “aculturados”, “miscigenados” 

ou “integrados”. Por sua vez, os camponeses colonos sempre foram mostrados como 

instâncias de ameaça iminente para as sociedades indígenas, invasores dos seus territórios e 

geradores de des-culturização forçosa nas comunidades. 

Os sociólogos, por sua parte, contribuíram à representação dos colonos em termos 

socioeconômicos e políticos mais positivos, ressaltando as condições que lhes forçaram a 

migrar para a Amazônia e o papel que eles têm na articulação da região à economia nacional, 

porém, a análise socioeconômica e política da colonização que foi feita, não esgotou a 

dinâmica deste processo e a sociologia também não considerou a identidade do colono como 
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elemento constitutivo e essencial de sua ação com relação a outros sujeitos sociais da 

Amazônia. 

A criação de uma divisão acadêmica entre a representação do indígena e a do camponês 

colono da Amazônia ocidental servirá como alicerce do discurso do Estado sobre a Amazônia, 

em que os colonos serão representados como desprovidos de uma identidade cultural genuína 

apesar de que tenham características específicas, como ser, etnicamente, mestiços e 

,economicamente, mão de obra dos agentes econômicos capitalistas (latifundiários criadores 

de gado, comerciantes e traficantes). Contudo, eles serão responsabilizados da devastação dos 

recursos naturais amazônicos e vistos como criminosos por produzir coca pelo que se legitima 

sua perseguição e se justifica sua expulsão da terra.  

Esta representação discursiva do camponês colono faz com que ele seja considerado 

objeto da atenção do Estado só nas situações em que é possível colocá-lo enquanto sujeito 

político e econômico (como para os planos de erradicação manual de cultivos de coca). Por 

conta disso os colonos, como grupo particular com necessidades e interesses próprios, tiveram 

que construir identidades alternativas a sua caracterização negativa a partir de sua luta pelo 

direito à inclusão dentro do Estado (Chaves, 1998, p. 289-90). 

A pesquisa sobre os grupos de povoadores da Amazônia Colombiana, então, nunca 

aportou elementos suficientes para a identificação étnica dos colonos que ocuparam a 

Amazônia Ocidental colombiana e esta identificação é importante para desenvolver 

mecanismos que permitam modificar o desequilíbrio existente entre o discurso cultural e 

ambiental sobre indígenas e colonos. Etnicamente os colonos são mestiços provenientes da 

Região Andina que, em muitos casos, descendem daqueles que foram considerados indígenas 

em suas próprias regiões e que, também não raro, apesar de levar mais de 30 anos de se 

estabelecer na Amazônia, ainda desenvolvem atividades extrativistas (Useche, 1989, apud 

Chaves, 1998, p. 283-4).  

Mais especificamente para o caso dos migrantes do Putumayo eles eram camponeses 

pobres dos vizinhos departamentos andinos de Nariño e Cauca, áreas com uma importante 

porcentagem de população indígena pertencente às etnias: Nasa (Páez), Pasto, Yanacona, 

Awá e Embera.  

No processo de deslocamento para a Amazônia ocidental estes migrantes geraram 

processos de trans-culturização, processo entendido como a tendência entre as comunidades 

de indígenas e campesinos colonos a selecionar e inventar expressões culturais a partir dos 

materiais de suas próprias culturas, mas, principalmente, com base na cultura mestiça 

dominante, e que absorvem como próprias (Chaves, 2002, p. 170). 
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O avanço do processo de formação territorial do Estado sobre sua periferia, impondo as 

relações de produção e circulação capitalista e, portanto, a necessidade de assegurar a 

propriedade da terra, fez com que as comunidades de camponeses-indígenas se vissem 

forçadas a apelar para o fortalecimento de sua tradição indígena, porém, entrando em conflitos 

com as outras comunidades subordinadas com as que compartilham o território e o acesso a 

seus recursos. 

Os benefícios conseguidos pelos indígenas fizeram pensar aos camponeses que podiam 

demonstrar sua ascendência indígena que eles também poderiam reconhecer-se como 

indígenas, mesmo tendo perdido muitas das características tradicionais que permitiam o 

reconhecimento do “indígena” como a língua, os mitos, a organização sóciopolítica etc. É 

assim como durante a década de 1990 começam a aparecer na esfera pública reivindicando-se 

como indígenas, sujeitos sociais que estiveram tradicionalmente afastados ou que não foram 

suficientemente reconhecidos (como aos Awá do Putumayo que, durante três décadas se 

misturaram entre os colonos). Para o resto dos colonos que não puderam ou não quiseram 

recorrer a sua herança indígena, foi quase impossível conseguir reconhecimento perante o 

Estado como sujeitos sociais com direitos a não ser em situações conjunturais como as 

mobilizações de 1996. 

Tal mudança identitária é entendível só se levarmos em conta que a identidade não é um 

“ato acabado”, uma estrutura binária na qual a representação do “eu” e do “outro” sejam algo 

fixo, para Hall (1990, p. 222), a identidade é uma produção que nunca se completa, está em 

permanente processo, tal como a subjetividade. A questão da identidade é política na medida 

em que envolve uma relação de poder entre os sujeitos-objetos de representação, portanto, os 

discursos de identidade podem ser usados como meio para alterar ou estabilizar a relação de 

forças por parte de sujeitos numa relação de poder (Chaves, 1998, p. 286). 

No caso dos camponeses de ascendência indígena do Putumayo que buscaram apelar a 

sua herança indígena para garantir sua permanência na terra e o acesso a alguns privilégios 

vedados para as comunidades camponesas tradicionais, existem distintos níveis de 

identificação que remetem a dois conceitos básicos; o primeiro é o de reconfiguração étnica, 

entendido como o reclamo das populações consideradas camponesas a serem indígenas ou, 

expresso de outra forma, como o processo mediante o qual um grupo de pessoas nomeadas 

segundo categorias como colono, migrante, citadino, camponês, negro, branco ou mestiço, 

opta por entrar num processo de “re-indigenização” ou a se organizar com base no modelo 

legal indígena do Estado (Zambrano, 2000, apud ICANH, 2002, p. 91, grifo nosso). O 

segundo conceito, que corresponde a um estágio mais avançado deste processo é a 
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reetnização, entendido como o processo mediante o qual alguns indivíduos constroem um 

pertencimento cultural, material e político a um determinado grupo étnico em particular 

(ICANH, 2002, p. 92). O primeiro caso se aplica para a comunidade Pasto, enquanto que o 

segundo é próprio dos Awá. 

O processo de reetnização está relacionado ao de territorialização porque as 

comunidades constroem seus territórios como forma de estabelecer limites e diferenciações 

com respeito a outras comunidades e esse controle sobre uma parcela do espaço contribui para 

fortalecer sua identidade como grupos, se assumirmos que o território é um dos alicerces da 

identidade de uma comunidade, então, é preciso ver quanto isso pode se aplicar ao caso dos 

camponeses do Putumayo. 

Quando os Awá do Putumayo12 se assentaram nesta região, eles se consideravam 

colonos, conseguiram a terra sem que o Estado mediasse formalmente mediante títulos de 

propriedade, apenas como meros posseiros. Até nossos dias, a maior parte dos membros das 

comunidades Awá não tem nenhuma garantia de segurança legal sobre a posse das terras que 

habitam e cultivam. Do mesmo modo, ainda depois dos efeitos devastadores da economia da 

coca, é impossível dizer que eles tenham perdido totalmente seu modo de vida tradicional e 

suas relações de produção não capitalistas. 

Na medida em que eles fortalecem sua identidade indígena vão tendo que se diferenciar 

de outras comunidades camponesas (e, até mesmo, de camponeses-indígenas iguais a eles). 

Nesse processo, são criadas alteridades (indígena e não-indígena) que têm sua dinâmica e sua 

lógica no espaço, criam-se confrontos com outros grupos de indígenas e de colonos no acesso 

aos benefícios do Estado. 

Para resumir, podemos dizer que, durante as décadas de 1960 e 1970, quando aconteceu 

a principal colonização do Putumayo, existiu uma precária presença do Estado e a legislação 

implicou a discriminação dos indígenas frente aos colonos e face ao Estado. Posteriormente, 

nas décadas de 1980 e 1990, se geraram discursos indigenistas e ambientalistas em circuitos 

técnicos e institucionais que foram apropriados pelo movimento indígena como parte de sua 

luta pelo reconhecimento de seus direitos culturais e territoriais. Os resultados desta luta se 

viram expressos nos artigos da Constituição de 1991, assim como em diversas leis 

                                                      
12 Quando se fale neste trabalho de comunidade indígena Awá sempre se acrescentará a referência de lugar, já 
que são os Awá do Departamento do Putumayo os que têm assimilado características camponesas no decorrer do 
seu deslocamento de Nariño para o Putumayo, entretanto, muitas das comunidades Awá do Departamento de 
Nariño ainda podem ser consideradas como plenamente indígenas. 
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promulgadas durante a década de 1990 que reconheceram o direito das comunidades 

indígenas a conservar seu modo de vida tradicional e garantir a apropriação de seu território. 

A partir deste processo político e jurídico, se geraram conseqüências políticas, 

econômicas e sociais para os distintos sujeitos sociais da região que levaram a uma 

redefinição dos indígenas como sujeitos de diferença étnica e protetores do meio ambiente e, 

pelo contrário, representaram aos camponeses colonos como sujeitos não-étnicos, carentes de 

cultura e depredadores do meio ambiente e os recursos naturais. Esta representação discursiva 

dos colonos como imagem oposta da representação dos indígenas e sua exclusão de toda 

política estatal diferente à erradicação de cultivos ilícitos, está criando tensões entre os grupos 

de população indígena e não-indígena, assim como entre os indígenas reetnizados e 

autóctones. 

Como a população não indígena (camponeses colonos) aparece como carente de um 

discurso cultural identitário étnico próprio e exclusivo, chega-se a um momento de 

reavaliação política do étnico como atributo essencial e exclusivo das comunidades indígenas. 

Dentro da academia e, principalmente, nas mesmas comunidades se exige uma reversão desta 

política por parte das instituições do Estado. 

 

5. Estrutura do trabalho 

 

Os quatro pontos teóricos vistos anteriormente podem ser resumidos sob a idéia de que 

existe uma contradição entre a Formação territorial do Estado Nação e a territorialidade das 

comunidades locais, já que o Estado busca a generalização no seu território das relações 

capitalistas de produção, enquanto que as comunidades locais mantêm formas não capitalistas 

de viver e produzir. Portanto, a reetnização e a conformação de um território indígena são 

uma forma de resistência ante a necessidade imposta pelo Estado capitalista de assegurar a 

propriedade para a reprodução do modo de vida tradicional camponês. Tal estratégia 

necessária para obter os benefícios decorrentes do desenvolvimento do Componente Social do 

Plano Colômbia. 

Além disso, a economia da coca, que inseriu os Awá parcialmente dentro da circulação 

capitalista, se coloca, paradoxalmente, como insumo para garantir o funcionamento das 

estratégias de resistência, o que significa que a circulação capitalista nem sempre rompe com 

a territorialidade indígena, embora transforme parcialmente seu modo de vida e sua vida 

cotidiana. 
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De acordo com o anterior, podemos sintetizar o objetivo geral procurado por ela da 

seguinte forma: 

- Analisar os desenvolvimentos do processo de territorialização da comunidade 

indígeno-camponesa Awá do Putumayo, como uma resposta à formação territorial do Estado 

colombiano, incentivada pelo Plano Colômbia que foi implantado entre 2000 e 2005, e como 

forma de garantir a posse sobre a terra para reproduzir suas formas tradicionais de viver e 

produzir. 

Este objetivo, por sua vez pode ser dividido nos seguintes objetivos específicos: 

 

- Realizar um reconhecimento do processo de conformação territorial dos Awá do 

Putumayo, enfatizando a conformação recente de Resguardos. 

- Discutir a entrada da economia da coca na comunidade Awá como forma de 

manutenção de relações de produção camponesas, enquadradas dentro do processo de 

produção do capital sob formas não especificamente capitalistas. 

- Analisar a “reetnização” como uma forma de resistência baseada no uso da cultura 

como ferramenta política. 

- Discutir o papel determinante do Estado colombiano na expansão das relações 

capitalistas de produção na “fronteira” do Putumayo, valendo-se do Componente Social do 

Plano Colômbia (anos 2000-2005). 

- Identificar as contradições geradas pelo confronto entre a territorialização feita pelas 

comunidades locais e a territorialização feita pelo Estado. 

 

Tais objetivos serão abordados de acordo a uma divisão estrutural feita em três 

capítulos: O Primeiro Capítulo versará sobre a forma como diferentes comunidades de 

camponeses-indígenas Awá se deslocam de seu território ancestral no Departamento de 

Nariño para o vizinho Departamento do Putumayo, em meados do século XX, em busca de 

reproduzir seus meios de vida, mas que, no processo, vão misturando suas tradições indígenas 

com outros modos de vida e relacionando-se parcialmente com o mercado, chegando a tornar-

se parte das muitas comunidades camponesas que buscam reproduzir-se socialmente na área 

de colonização do Putumayo. Durante seu processo de territorialização no Putumayo sofrem 

as influências dos distintos processos de modernização incompleta até chegar à produção de 

coca. 

O Segundo Capítulo descreverá a entrada da produção da coca, que se coloca enquanto 

atividade marginal, localizada em áreas de fronteira, mas que garante a reprodução do modo 
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de vida e as relações de produção camponesas. Posteriormente, será feita uma crítica dos 

programas e projetos do Plano Colômbia e, principalmente, de seu Componente Social, 

entendido como um conjunto de políticas enfocadas na organização comunitária, a dotação de 

infra-estrutura e as alternativas econômicas ao cultivo da coca. Mostrar-se-á como estas 

alternativas estão feitas com base em uma racionalidade capitalista, diferente da racionalidade 

camponesa e indígena das comunidades nas quais é inserida. 

O Terceiro Capítulo tratará das distintas conseqüências territoriais da implantação das 

políticas do Componente Social do Plano Colômbia no que diz respeito ao fortalecimento da 

organização e da territorialização indígena, em contraste com a marginalização e a 

perseguição das organizações camponesas tradicionais. Também serão examinadas as causas 

do fracasso das estratégias econômicas para a substituição dos cultivos de coca e isso se 

relacionará com a persistência de relações camponesas de produção, mesmo subordinadas ao 

Capitalismo. 
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CAPITULO 1 

A TERRITORIALIZAÇÃO DOS INDÍGENAS AWÁ NO PUTUMAYO 

 

Neste capítulo se fará uma revisão histórica do processo de conformação regional do 

Putumayo fazendo ênfase em mostrar como este processo está baseado no estranhamento com 

relação ao Estado. A partir desta base tem se desenvolvido formas políticas, econômicas e 

sociais que não se correspondem com aquelas impostas no projeto de Estado-Nação. É assim 

como o Putumayo vai se tornar área paradigmática do processo de colonização da Amazônia 

colombiana por camponeses deslocados da região andina, por ser área de exploração de 

recursos naturais sem a criação de uma estrutura social e pelo surgimento de uma economia 

baseada no cultivo da coca a região. Finalmente também está caracterizada pelo controle 

econômico e social que exerceram primeiro a guerrilha insurgente das FARC-EP e, mais 

recentemente, os grupos paramilitares. 

Nesse contexto de contestação à integração precária no projeto de Estado- Nação se 

encontram os Awá, que chegaram ao Putumayo como parte do processo de colonização, nas 

décadas de 1950 e 1960 e se assentaram em áreas dos municípios de Villagarzón, Puerto 

Caicedo, Orito e San Miguel. Nestas áreas reproduziram sua vida de acordo com uma mescla 

de tradições e modos de vida, tanto próprios dos Awá de Nariño, quanto comuns a todos os 

camponeses colonos que chegaram ao Putumayo. 

Na primeira parte do capítulo se trata o processo de colonização e conformação regional 

do Médio e Bajo Putumayo com suas especificidades. A segunda parte mostra o 

desenvolvimento da cultura da coca. A terceira descreve a história e algumas características 

culturais dos Awá e se enfoca em mostrar o processo de deslocamento desde seu território 

ancestral no Departamento de Nariño até o novo território que constroem no Putumayo. 

 

1. A Territorialização camponesa-indígena do piedemonte do Putumayo 

 

O Departamento do Putumayo é um dos 33 departamentos que conformam o território 

colombiano. Está localizado no Sudoeste do país, na zona de transição entre os Andes e a 

Amazônia e em limites com o Equador e o Peru. Sua situação peri-amazônica, longe das 

regiões mais desenvolvidas dos Andes centrais, se vê manifestada em uma constante 

marginalização dentro do Estado-Nação colombiano até nossos dias. 

A área de nosso estudo é a porção ocidental do Departamento do Putumayo, que 

corresponde ao interregno entre a cordilheira dos Andes e a Planície Amazônica. Nessa área, 
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estabeleceram-se muitas comunidades de camponeses e indígenas da Região Andina 

deslocados por efeito da concentração da terra e a implantação de relações capitalistas de 

produção no campo. 

Esta região localizada no começo da planície amazônica e na borda da Cordilheira dos 

Andes é tradicionalmente conhecida sob o nome de Piedemonte Amazônico, está dividido em 

duas porções: ao norte do Rio Caquetá é o Piedemonte do Caquetá, e entre o Rio Caquetá e o 

Rio Putumayo é o Piedemonte do Putumayo. 

O Mapa 1 mostra a área deste de estudo, caracterizada por estar localizada na porção 

centro-oeste do Departamento do Putumayo, entre os municípios de Villagarzón, Puerto 

Caicedo e Orito, na margem ocidental do Rio Putumayo e nas bacias dos  rios San Juan, 

Vides, Conejo e Orito. Esta área tem um rango de altitude que varia entre os 300 e 500 metros 

acima do nível do mar, e condições climáticas de floresta equatorial úmida. 

O Piedemonte do Putumayo é uma área que se encontra em um processo longo e 

contraditório de incorporação dentro da territorialidade do Estado–Nação colombiano. Esta 

situação é comum ao resto da Amazônia Colombiana já quesua integração ao território estatal 

tem sido muito lenta, só a partir das décadas de 1930 e 1940 estabeleceram-se importantes 

grupos de populações mestiças de maneira definitiva e com tendência de crescimento 

explosiva até nossos dias. Antes da década de 1930, não existiam vínculos econômicos e 

sociais com o resto da nação já que o Estado não tinha a capacidade técnica nem econômica 

para estabelecer a infra-estrutura requerida para sua vinculação potencial ou real ao mercado 

interior do país (Jimeno, 1989). 

Por esta falta de integração, a região amazônica permaneceu apenas como estoque 

territorial para a expansão do Estado nacional, e que só começara a ser fortemente povoada 

como efeito da colonização de camponeses andinos pobres que buscavam um lugar para 

reproduzir suas condições de existência. Antes da década de 1930, os conflitos pela terra na 

região andina ainda conseguiam ser solucionados dentro dela mesma, sem recorrer à 

alternativa da colonização para além dessa região. 
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Historicamente, as tentativas de incorporação da Amazônia ao território estatal dos 

governos coloniais e republicanos basearam-se na obra dos missionários que buscavam o 

estabelecimento dos indígenas em povoados, mas que fracassaram dada a recusa dos 

indígenas a se concentrar neles13. A capital, Mocoa, foi estabelecida por missionários 

franciscanos desde a época colonial (século XVIII) como parte de uma rede de entrepostos de 

abastecimento e comunicações que partia dos Andes e tinha como objetivo a evangelização 

dos povos indígenas ao longo dos rios Caquetá e Putumayo, mas que nunca conseguiu se 

afastar mais de 200 km da cordilheira, pela dependência existente dos recursos andinos, tal 

como relatado por Dominguez (1994a p. 20-1). 

Devido à vida efêmera da maior parte destes povoados, em 1905, restavam apenas os 

assentamentos mais próximos dos centros andinos, aqueles do Alto Caquetá conformados por 

indígenas Inga, os pequenos núcleos de caboclos e brancos pobres (Mocoa, Yunguillo e 

Limón) e alguns povoados de negros como Iscancé que sobreviviam “graças a suas velhas 

tradições econômicas de lavadores de ouro que lhes permitiam manter uma economia pobre, 

mas estável” (Dominguez, 1994a, p. 29). 

O alicerce da formação territorial colombiano na Amazônia foi a criação das entidades 

territoriais, neste caso, as Comisarias de Vaupés, Caquetá e Putumayo em 1912 (Dominguez, 

1994a, p. 29). O Estado nacional definia, assim, a base jurídico-política para sua futura 

expansão a partir dos territórios indígenas. Dada a impossibilidade de conformar povoados 

indígenas, os diversos governos tentavam alentar a colonização por parte de camponeses 

brancos, mas a situação não mudou muito, os povoados fundados não passavam de pequenos 

enclaves de comerciantes de produtos de extração da selva. Passaram-se pelo menos três 

décadas antes que a colonização explodisse. 

Segundo Ramírez (2001, p. 33), houve cinco períodos de colonização diferentes. O 

primeiro, entre 1890 e 1946, teve duas grandes expedições que levaram colonizadores em 

busca de produtos como a quina (1890) e a borracha (1903-1930). Os impactos da extração da 

borracha sobre a população indígena do Putumayo foram profundos ao implicar a 

escravização, o deslocamento e a morte de muitos indígenas amazônicos. Como exemplo, 

podemos citar Tovar (1999, p. 62) que menciona que “a economia da borracha na Colômbia 

deixou mais de 100 mil indígenas mortos e arrasados muitos vales e ribeiras das florestas do 

Putumayo, Vaupés e Caquetá”. 

                                                      
13 Dominguez (1994a, p. 21) menciona que, talvez, a principal causa para o abandono dos povoados por parte 
dos indígenas fosse o temor a doenças como a varíola, o tifo e a tuberculose, que tendiam a se expandir nas 
aglomerações, especialmente em climas cálidos e úmidos como o da Amazônia. 
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Descontando Mocoa, tomada como estabelecimento permanente desde a época colonial, 

Jimeno (1989) menciona que os primeiros assentamentos definitivos no Putumayo foram os 

povoados de Puerto Umbría (1912), Puerto Asís (1912), Puerto Limón (1922) e San Antonio 

del Guamuéz (1922). Puerto Asís tornar-se-ia o principal centro povoado da planície 

amazônica do Putumayo. Esta cidade foi fundada pela Missão Capuchina sob encargo do 

Governo Nacional para “defender a soberania nacional sobre o Rio Putumayo e promover sua 

colonização” (Misión Capuchina, 1913, apud: Ramírez, 2001, p. 33). Existia já uma 

importante preocupação do governo nacional, particularmente quando encabeçado pelo 

General Rafael Reyes (1905-1909), antigo explorador dos rios Caquetá e Putumayo, em 

estabelecer povoados que garantissem a expansão territorial do Estado colombiano, já que, 

por volta de 1911, houve marcante incremento dos conflitos fronteiriços com o Peru 

(Domínguez, 1994a, p. 29) e também era reconhecido o expansionismo territorial brasileiro de 

começos do século XX14. 

Ramírez (2001, p. 34) afirma que o povoado de San Antonio del Guamuéz, às margens 

do Rio Guamuéz, foi fundado em 1922 por colonos advindos do Departamento de Nariño, já 

não por comunidades religiosas, o que indicaria a existência de uma migração de Nariño pelo 

Vale do Guamuéz e por outro caminho entre Puerres e Monopamba (hoje em dia, o percurso 

do Oleoduto Trans-Andino). Parece que esta frente de colonização se baseou na extração de 

ouro em pequenos garimpos explorados familiarmente, pelo qual esta área conheceu-se, desde 

então, com o nome de Orito. Tal surto aurífero parece ter sido de curta duração, não 

representando um povoamento importante. Contudo, os caminhos da colonização parecem ter 

sido usados posteriormente por comunidades indígenas e camponesas que colonizariam a 

região durante a segunda metade do século XX. 

Em 1933, os militares peruanos aproveitaram o descaso do Estado colombiano na 

Amazônia para tomar o povoado de Letícia, às margens do Solimões, gerando o que fora o 

único conflito bélico internacional da Colômbia em sua história. O governo colombiano viu a 

necessidade de incentivar ainda mais a política de ocupação desta região, associada ao 

controle sobre as fronteiras. Esta política se baseou na utilização das vias rapidamente abertas 

para sufocar o conflito e na ampliação dos postos militares15. Mas, apesar do fortalecimento 

                                                      
14 Uma das razões do repentino interesse do governo central pela situação de suas fronteiras era o impacto que 
teve a perda do Panamá, em 1903. Assim como o Brasil e outras repúblicas recentemente formadas em finais do 
século XX, a Colômbia apenas começara a construir-se como unidade territorial estatal-nacional após a 
Constituição de1886 que acabou com o federalismo anterior. 
15 Foi construida a estrada entre Pasto e Mocoa e melhoradas as estradas entre Altamira e Florência, e Bogotá e 
Villavicencio. Também foram ampliados os postos militares fronteiriços existentes ao longo dos rios Putumayo 
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dos ânimos patrióticos, estimulado pela guerra, as intervenções oficiais não se traduziram em 

políticas de transcendência nem em movimentos migratórios significativos. A estrutura de 

serviços continuou sendo precária e a conexão com o resto do país, fraca. 

A principal estrada construída no Putumayo e o eixo do seu processo de colonização se 

fez atravessando a cordilheira entre Pasto e Mocoa e, depois, partindo de Mocoa para a 

planície amazônica passando por Villagarzón – Puerto Úmbria - San Pedro até chegar em 

Puerto Asís, às margens do Rio Putumayo. Ramírez (2001, p. 34) menciona que a raiz da 

construção destas estradas gerou-se uma frente de colonização na área circundante a Mocoa, 

que foi copada rapidamente, e que também fora gerada outra frente de entre Villagarzón e 

Puerto Umbría, seguindo o traçado da estrada. 

A construção das estradas abriria, assim, uma “nova fronteira” para a migração de 

camponeses pobres e desprovidos de terras da região andina e de outras regiões do país (como 

a planície do Litoral Pacífico), mas, pelo menos durante quinze anos após o conflito contra o 

Peru, a fronteira ainda não chegara a se constituir em peça chave do processo de colonização, 

seria só em finais da década de 1940 que a tensão social gerada nas áreas rurais da região 

andina faria com que muitos camponeses pobres migrassem para o piedemonte amazonense. 

O segundo período de colonização apresentado por Ramirez (2001, p. 34) vai desde 

1946 até 1962. A colonização neste período acontece por uma complexa série de fatores 

sociais nas áreas andinas entre os quais se destacaram: a concentração da propriedade 

fundiária e a gradativa mecanização da agricultura, mas sem dúvida o principal fator de 

deslocamento de camponeses da Região Andina foi a violência política. Estes fatores fizeram 

crescer enormemente as massas rurais sem terra que se viram numa situação de asfixia 

econômica e social16 e que influíram fortemente no crescimento do mercado urbano que 

tornava necessária a ampliação da fronteira agrícola. 

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, Valle del Cauca, Cundinamarca- Boyacá, Antioquia, Viejo Caldas, 

                                                                                                                                                                      
Caquetá como Puerto Leguízamo, La Tagua e Araracuara. A construção da estrada entre Pasto e Mocoa foi 
fundamental para a colonização do Piedemonte Putumayense. 
16 Entre 1950 e 1970, a população do país alcançou a maior taxa de crescimento da sua história (3,2% anual) e 
chegou a 20 milhões de habitantes em 1964. Em 1966, calculavam-se em 1 milhão as famílias camponesas sem 
terra suficiente (Jimeno, 1989). 
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Santander do Norte e do Sul) e a Região da Orinoquia, no leste do país, chegando quase ao 

nível de uma guerra civil 17. 

A “violência” é um fenômeno social estreitamente ligado ao caráter patriarcal da 

estrutura agrária colombiana. Ela é explicada porque os camponeses andinos, desprovidos da 

terra por não ter o direito de propriedade e que, portanto, tinham de trabalhar nas terras dos 

grandes latifundiários, sentiam que estes lhes faziam um favor deixando-os trabalhar ali e o 

retribuíam fazendo-se membros do partido de seu patrão. Tal grau de compromisso pessoal do 

camponês com seu patrão levou aquele ao ponto de chegar a matar o adversário político por 

fidelidade à legenda do patrão. 

No entanto, a “violência” não foi um fenômeno que atingisse à totalidade de 

camponeses do país. A distribuição geográfica do fenômeno da “violência” deixou de fora os 

litorais do Caribe e o Pacífico, a Amazônia e a porção mais meridional dos Andes 

colombianos (Departamentos de Nariño e Cauca); esta última área, paradoxalmente, é a mais 

próxima do Putumayo e da qual é expulsa a maior parte dos seus colonizadores. Se a 

“violência” foi um importante catalisador do processo de colonização das áreas marginais do 

Estado-nação colombiano em geral, para o caso específico do Putumayo sua influência é bem 

menos importante18. Entretanto, o Putumayo, enquanto área de “fronteira”, não fugiu da 

violência implícita ao confronto próprio destas áreas e os posteriores fenômenos de violência 

política e social que foram, de alguma forma, impulsionados pela “violência” de meados do 

século XX têm tido, no Putumayo, uma das áreas mais representativas. 

A colonização do Putumayo, mesmo com características similares aos processos de 

colonização das outras áreas da Amazônia ocidental e de outras áreas marginalizadas do 

projeto de Estado, contém suas próprias especificidades. Como dito anteriormente, os colonos 

mestiços e indígenas do Putumayo são provenientes do Departamento de Nariño e da porção 

sul do Departamento do Cauca, enquanto que os colonizadores do Caquetá provêm, na maior 

                                                      
17 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. 
18 Entretanto, no Piedemonte do Caquetá, a “violência” foi muito importante como detonante do processo de 
colonização, segundo Jaramillo et. al. (1989, p. 12-3). Nesta área, a população cresceu 122%, entre 1938 e 1951, 
chegando a crescer a taxas ainda mais elevadas entre 1958 e 1965, crescimento relacionado com o deslocamento 
de populações camponesas pela violência política, particularmente nos vizinhos departamentos do Huila e 
Tolima. 
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parte, dos departamentos de Huila e Tolima. Segundo estatísticas do INCORA, levantadas em 

1991, a procedência dos camponeses do Putumayo era 54,5% de Nariño e 14,6% do Cauca, 

sendo apenas 8,1% do próprio Putumayo e o 22,8% de outros departamentos (Ramírez 2001, 

p. 40). 

O fato de que estes colonizadores sejam predominantemente nariñenses explica as 

formas organizativas da população, pois são “camponeses minifundistas que buscam ter seu 

próprio pedaço de terra e mantêm, portanto, sua condição de pequenos cultivadores” 

(Ramírez, 2001, p. 41). O movimento de modernização do Estado, que aconteceu, nos anos 

1930, na Colômbia, fez com que muitos dos camponeses e indígenas andinos perdessem sua 

terra como parte da consolidação de um mercado de terras o que implicava acabar com as 

formas coloniais de posse da terra. 

É nesse contexto que se dá a dissolução dos resguardos19 de Nariño “como resultado do 

decreto-lei de 1940, que ordenou a repartição entre os indígenas das explorações individuais 

antes explorados comunitariamente” (Ramírez, 2001, p; 34), o que levaria à posterior 

concentração das terras em mãos de latifundiários, obrigando a migração dos indígenas para o 

Putumayo. Como pode ser visto, a conjuntura histórica faz com que existissem muitos 

fenômenos que explicam o deslocamento de indígenas e camponeses para a nova “fronteira” 

da Amazônia, mas todos eles têm em comum serem explicados pelo processo de eliminação 

das relações de propriedade da terra não-capitalistas e a apropriação das terras por 

latifundiários na Região Andina, o que fez com que indígenas e camponeses tivessem que 

buscar a oportunidade de re-criar seus modos de vida e formas de produção tradicionais no 

piedemonte amazônico. 

Esta recriação do modo de vida camponês contrastaria com as opiniões de Dominguez 

(1994a), para quem os colonos que chegaram depois de 1912 geraram um novo tipo de espaço 

organizado para a produção e o consumo de mercadorias o que resultaria em grandes áreas 

contínuas desflorestadas para a geração de excedentes agrícolas ou pecuárias com destino às 

cidades (p. 30). Tal hipótese negaria, de fato, as características claramente camponesas da 

produção do colono e sua contínua interação com os indígenas em busca de propósitos 

comuns, ainda que, anos depois, com o cultivo da coca, quando a economia da região se 

organiza segundo relações capitalistas de produção, esta hipótese mostra-se pertinente. 

                                                      
19 O “resguardo” era, segundo a legislação colonial, o pedaço de terra que se destinava para a vivenda e sustento 
dos indígenas. Os antigos resguardos diferem dos novos, regulamentados pela Constituição de 1991 e que se 
tornarão uma entidade territorial com certa autonomia relativa dos departamentos, distritos e municípios. 
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Porém, existe uma importante alteração do meio natural já que, nessas primeiras 

décadas, a expansão da fronteira da reprodução camponesa na Amazônia também significou a 

expansão de atividades extrativas tradicionais para as áreas da floresta que iam se 

incorporando dentro da fronteira. Ramírez (2001, p. 38) menciona que a exploração de 

madeira no Putumayo iniciou-se a partir da década de 1950 e atingiu seu auge ao final da 

década de 1960, mantendo-se, ainda hoje como setor de importância na economia regional; 

também menciona a importância do comércio de peles de animais selvagens, que levou a 

indígenas e camponeses a uma caça indiscriminada. As peles eram comercializadas em Puerto 

Asís e Puerto Leguízamo, centros de avanço da colonização para o leste do Putumayo e portos 

sobre o Rio Putumayo próximos às fronteiras com o Peru e o Equador. 

De acordo com as características apresentadas, então, a colonização do piedemonte 

putumayense, além da produzida em outras áreas do país precariamente integradas dentro do 

território estatal, representou uma tentativa audaz dos camponeses deslocados das áreas 

centrais (neste caso, o altiplano nariñese-caucano) para recriar seu modo de vida para além da 

fronteira agrícola, recusando-se a serem absorvidos como proletariado urbano. O conjunto dos 

colonizadores incluía minifundiários, trabalhadores rurais precariamente proletarizados, 

arrendatários, pequenos artesãos e comerciantes (Jimeno, 1989); eles chegaram 

gradativamente utilizando as infra-estruturas existentes, apropriando-se das melhores terras e 

deslocando ou miscigenando-se com as populações indígenas existentes. 

Em termos espaciais, a colonização se deu a partir das áreas anexas à cordilheira, 

seguindo as rotas fluviais existentes e desenhando uma larga faixa paralela a esta em estreitos 

trechos orientados segundo a direção dos rios principais. No Putumayo, a colonização se 

concentrou nas várzeas dos rios Putumayo e Guamuéz, enquanto que a porção leste do 

departamento permaneceu com baixa densidade demográfica (Jimeno, 1989). 

Os impactos gerados pela colonização não aparecem simplesmente na forma de 

modificação da natureza senão como uma complexa reprodução das relações sociais do 

Estado em expansão. Segundo Ramírez (2001. p. 40), a colonização da Amazônia ocidental é 

um caso de expansão dinâmica da fronteira em que o Estado busca novas áreas produtivas e 

reproduz suas instituições e estruturas de classe, o que incluiria a cultura política nacional 

hegemônica (rivalidade partidária, exclusão de partidos alternativos, dependência dos partidos 

locais e da metrópole central, além da corrupção administrativa)20. 

                                                      
20 As particulares características da corrupção administrativa no Putumayo serão abordadas mais cuidadosamente 
no Capítulo 3, particularmente no que tem a ver com os recursos para realização de projetos do Componente 
Social do Plano Colômbia. 
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Segundo Jimeno (1989), é somente durante a década de 1960 que os fortes conflitos 

sociais fizeram com que o Estado colombiano procurasse estabelecer uma política agrária 

como válvula de escape para a pressão produzida no interior do país e como complemento das 

políticas de redistribuição da terra (que tinham começado em 1936). Também, segundo o 

autor, a violência político-social foi o principal fator que impulsionou a migração entre 1950 e 

1970, enquanto que a crise da produção camponesa o foi para a migração posterior a 1970. 

Durante a primeira parte da colonização e, particularmente durante a década de 1960, 

houve um forte apoio estatal à colonização, especialmente por meio de projetos financiados 

com empréstimos internacionais e administrados pelo Instituto Colombiano da Reforma 

Agrária (INCORA), criado em 1962. Porém, esta intervenção baseou-se na ampla força do 

processo de colonização espontânea e não se pode falar estritamente de um processo de 

colonização planejado ou guiado pelo Estado (Jimeno, 1989). 

O terceiro período de colonização, de acordo com a classificação definida por Ramírez 

(2001, p. 38), corresponde aos anos entre 1963 e 1976 e sua marca determinante é o chamado 

“surto petrolífero”, que já é específico do Putumayo e não tem comparação com outras áreas 

amazônicas. Desde 1957, eram desenvolvidos trabalhos de exploração petrolífera, pela Texas 

Petroleum Company (Texaco) e a Gulf Petroleum (GFPE), que atraíram um número sem 

precedentes de migrantes de Nariño, Cauca, Valle del Cauca e ainda de regiões como a Zona 

Cafeeira do centro do país (Jimeno, 1989). 

Em 1963, as pesquisas desenvolvidas em Orito, La Hormiga, Acaé e San Miguel no 

Vale do Rio Guamuéz, foram bem sucedidas. A Texas abriu uma pequena estrada de vinte e 

cinco quilômetros a partir de Santana (15 km antes da chegada a Puerto Asís partindo de 

Mocoa) até Orito, onde se achou a principal jazida. Por ali entrou a maquinaria que permitiu 

furar 15 poços e construir um oleoduto de 310 quilômetros que atravessa a Cordilheira dos 

Andes até o porto de Tumaco, no litoral do Pacífico, com capacidade para cinqüenta mil 

barris diários (Ramírez, 2001, p. 38). Este é o chamado “Oleoduto Trans-andino”. 

Segundo Ramírez (2001, p. 38), embora existissem amplas expectativas iniciais de 

criação de empregos entre os habitantes da região, a firma não empregou mais do que mil 

pessoas, pelo que a imigração decorrente da exploração petrolífera foi mais por causa de uma 

atração indireta. Inúmeras famílias chegaram procurando trabalho como operários, 

comerciantes, artesãos e quaisquer outras atividades dependentes da exploração do petróleo. 

Ao mesmo tempo, a procura por alimentos estimularia a colonização camponesa nas 

imediações das trilhas e estradas e sobre as várzeas dos afluentes do Putumayo e do Guamuéz 

(Jimeno, 1989). 
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A exploração petrolífera foi o grande alicerce da conformação territorial do chamado 

“Bajo Putumayo”, uma área que corresponde à porção sudoeste do Departamento, entre o 

Piedemonte, ao oeste; a floresta, ao leste; e a divisa com o Equador, ao sul21. Em 1963, a firma 

decide erguer o centro se suas operações em Orito, construindo, neste lugar, a sua sede 

administrativa e uma pequena refinaria. O povoado tem uma rápida expansão durante os 

seguintes quarenta anos, chegando a possuir uma população de cerca de 20.000 habitantes na 

atualidade. 

Depois da construção da estrada até Orito e da formação do povoado, entre 1963 e 

1966, a Texas estende a estrada para além do Rio Guamuéz para alcançar as jazidas de San 

Miguel, no Limite com o Equador. Ramírez (2001, p. 38) menciona que, ao redor dos 

acampamentos provisionais construídos pela firma, a cada 10 km, estabeleceram-se botecos, 

bordéis, lojas e pequenas moradias dos sub-contratistas da obra que se tornaram 

posteriormente os centros urbanos de La Hormiga, La Dorada e San Miguel. Mas é Puerto 

Asís que se consolida como a cidade mais importante do Putumayo, deslocando a capital, 

Mocoa22. Assim, a formação territorial do Bajo Putumayo foi impulsionada pela ação da firma 

petrolífera, a agente principal do traçado das estradas e a conformação dos povoados. 

Os centros urbanos recém formados cresceram rapidamente para o abastecimento e a 

circulação dos produtos agropecuários das áreas de colonização, assim como para a 

comercialização dos produtos necessários para esta. Orito e Puerto Asís se converteram em 

centros de armazenamento, de serviços e de diversão para os empregados das companhias 

petrolíferas. Paralelamente ao crescimento dos povoados o governo, por meio do INCORA 

empreende o chamado Proyecto Putumayo I de “colonização dirigida” (Ramírez, 2001, p. 38). 

O Estado pretende estabelecer um forte processo colonizador no Putumayo aproveitando que, 

em 1967, a finalização do oleoduto transandino significou o momento de maior auge da 

                                                      
21 Definem-se, desde então, três áreas no Putumayo. O “Alto Putumayo” (Municípios de Santiago, Colón, 
Sibundoy e San Francisco), correspondente à porção do Departamento localizada na Cordilheira (Valle de 
Sibundoy), cuja centralidade principal é Sibundoy; o “Medio Putumayo” (municípios de Mocoa, Villagarzón e 
Puerto Guzmán), cuja centralidade principal é Mocoa; e o “Bajo Putumayo” (Municípios de Puerto Caicedo, 
Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz e San Miguel), cuja centralidade principal é Puerto Asís. O Município de 
Puerto Leguízamo, base militar localizada em meio à floresta amazônica não se enquadra dentro de nenhuma das 
regiões anteriores. 
22 Puerto Asís cresce muito pelo fato de possuir o principal aeroporto do Putumayo, um aspecto de considerável 
importância em uma região marginalizada e com estradas precárias. A cidade também é porto natural sobre o 
Rio Putumayo e está localizada em proximidades da fronteira com o Equador. Mocoa não pôde crescer da 
mesma forma, mesmo estando mais perto de centros urbanos andinos como Pasto, Neiva ou Bogotá, porque está 
localizada em um vale estreito que não permitiu a construção de um aeroporto e dificultou a extensão do seu 
centro urbano. Contudo, o asfaltamento da estrada que a comunica com Bogotá, em 2002, tem conseguido um 
crescimento importante da cidade durante o último lustro. 
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empreitada colonizadora, em que várias ondas de migrantes, relacionados aos primeiros 

povoadores por parentesco ou proximidade, foram chegando maciçamente. 

Porém, em 1973, acontece uma notória queda na exploração petrolífera que sossegou o 

ritmo da colonização. Houve uma relativa depressão econômica e muitos dos antigos 

trabalhadores do petróleo decidiram estabelecer-se nas terras ainda disponíveis das 

redondezas (Jimeno, 1989). Ainda nesse ano, aconteceu a derrota do movimento pela 

Reforma Agrária23. O Estado reduziu os recursos destinados a apoiar a colonização da 

Amazônia e as agências de crédito deixaram de identificá-la como atraente. No entanto, a 

estratégia latifundiária contra o movimento de luta pela terra teve escassa influência no 

Putumayo, já que, neste departamento, a ação do INCORA foi mínima (diferente com a 

realizada no vizinho departamento de Caquetá), reduzindo-se apenas à titulação de algumas 

terras de propriedade do Estado e a administração de uns poucos créditos. 

A partir de meados da década de 1970, a crise decorrente da queda da economia 

petrolífera e do movimento agrário faz com que apareça a economia da coca como estratégia 

econômica para a sobrevivência das populações chegadas nas duas décadas anteriores. 

O quarto dos períodos de colonização apresentados por Ramírez (2001, p. 38) 

corresponde aos anos entre 1977 e 1987, ou seja, a primeira grande expansão da coca, em que 

começa a ser semeada, rapidamente se expande, tem um importante auge a partir de 1981 e, 

finalmente, cai por uma conjuntura de baixos preços no mercado internacional e repressão aos 

cultivadores.  

A nova economia significou a gradativa inserção das comunidades dentro de relações 

econômicas capitalistas, na medida em que muitos dos chefes de família tornaram-se 

assalariados e isto levou a uma relativa quebra das características camponesas. Este período 

mostra o incremento da produção na região mais meridional do Putumayo, em proximidades 

de El Azul, na beira do Rio San Miguel, em limites com o Equador, aspecto que fazia com 

que a produção de coca fosse escoada com maior facilidade por aquele país. Os povoados 

próximos a este lugar e que apenas tinham surgido na década de 1960, como La Hormiga, La 

Dorada e San Miguel, vão conhecer um crescimento muito maior que o resto dos centros 

urbanos do Putumayo. A área entre os rios Guamuéz, San Miguel e Putumayo, também, irá 

ser severamente desflorestada por causa do auge da coca. 

                                                      
23 Em 1973, no povoado de Chicoral (Departamento do Tolima), os representantes dos donos da terra e do 
capital, dos partidos políticos tradicionais e os ministros do governo reúnem-se para definir a estrutura básica de 
uma política agrária que se exprime no abandono de qualquer pretensão de redistribuição da propriedade 
fundiária. Esses acordos viram-se expressados nas leis 4 e 5 de 1974 (Kalmanowitz, 1995, p. 294). 
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O último período, identificado por Ramírez (2001, p. 39), inicia-se, em 1988, e vai até 

nossos dias. Corresponde ao segundo auge da coca, quando são introduzidas melhorias em 

produtividade e resistência a pragas substituindo a variedade inicial chamada caucana pela 

variedade Tingo Maria, proveniente do Peru e pela variedade boliviana. As possibilidades de 

uma produção maior em menor tempo estabilizam a produção o que cria as possibilidades de 

acumulação de capital e, portanto, incentiva um novo surto migratório que amplia sua 

heterogeneidade, somando, aos tradicionais migrantes de Nariño e Cauca, pessoas 

provenientes dos departamentos de Huila e Valle del Cauca, assim como da Zona cafeeira e 

do Equador. Também existe um ressurgimento da economia petrolífera que contribui com o 

surto migratório. 

De acordo com as características dos diferentes períodos migratórios, a colonização teve 

momentos de maior e menor força que podem ser mais ou menos esboçados nas seguintes 

estatísticas: 

 

Tabela 1: Período de chegada dos migrantes ao Putumayo 

ANOS PORCENTAGEM 

1930-1946 0,80 

1947-1967 23,2 

1968-1977 19,2 

1977-1986 37,6 

1987-1993 19,2 

Fonte: Atlas cultural de la Amazonia colombiana, 2000 apud Ramírez, 2001, p. 40 

 

Os dados mostram que o maior volume da migração para o Putumayo corresponde ao 

período do primeiro surto da coca, mas que a quantidade de população chegada no tumultuado 

período entre 1947 e 1967, caracterizado pela “violência”, a desagregação dos resguardos do 

altiplano narinhense e os inícios da exploração petrolífera foi muito importante. Os 

camponeses que se assentaram desde esta época tiveram filhos e netos que constituem a 

matriz dos povoadores atuais do Putumayo. 

Porém, existe uma grande diferença entre os colonos que chegaram nas décadas de 1950 

e 1960 e aqueles que chegaram nas décadas de 1980 e 1990. Os primeiros se apropriaram do 

território, recriaram modos de vida camponeses e geraram uma identidade com o lugar, já que 

“criaram seus filhos e moravam ali quando chegou a coca” (Ramírez, 2001, p. 41). Já, os 
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segundos, de modo geral, chegaram a trabalhar como empregados em terras de outrem, 

(geralmente como raspachines, coletores de folha de coca). Eles são, de modo geral, 

população flutuante, que pode migrar por vários lugares do departamento e ainda em outras 

áreas do país em busca de trabalho. Eles não criam um forte vínculo territorial e existirão 

diferenças entre os colonos tradicionais, considerados a si mesmos como “próprios” do lugar 

e os outros, considerados como população que está só “de passagem”. 

As diferenças de identidade entre colonos estão relacionadas com sua posição em 

relação ao processo produtivo da coca, já que os colonos mais antigos vão ser, principalmente, 

pequenos produtores de folha de coca e os segundos, trabalhadores assalariados em grandes 

fazendas. Para especificar melhor estas diferenças faremos uma revisão das particularidades 

do processo de produção e transformação da folha de coca que acontece no Putumayo. 

 

2. A produção de coca no Putumayo e suas particularidades 

 

A coca começa ser cultivada no Putumayo em 1978 e a primeira variedade semeada foi 

a caucana (variedade nativa, cultivada por indígenas da porção amazônica do Departamento 

do Cauca). Entre o primeiro ano de seu cultivo e 1983 a sua produção incrementou-se, mas, 

enquanto isso, não era cultivada nas áreas de colonização camponesa senão no profundo das 

florestas, em área de reserva florestal da Amazônia, onde os camponeses não tinham 

autorização legal para colonizar, pelo que os primeiros camponeses produtores de coca se 

endividavam com os traficantes que “lhes forneciam as sementes para cultivar e os 

agrotóxicos para transformar as folhas em pasta de coca e também compravam o produto 

final, em troca de roupas e comida” (Ramírez, 2001, p. 72). 

As características da produção da coca em seus primeiros anos correspondem com as de 

outros produtos extrativos de ciclo curto, ou seja, de sistemas econômicos baseados na 

extração ou cultivo de produtos de demanda repentina no mercado internacional e que, como 

tal, podem gerar excedentes superiores à media dos produtos tradicionais de mercado, como a 

quina, a borracha, as peles e penas de animais selvagens, a madeira e os outros produtos 

foram durante outros momentos do século XX no Putumayo e na região amazônica 

colombiana. O termo economias de ciclo curto é encontrado nos estudos de Tovar (1999, p. 

62-3) e as características de sua produção são esboçadas por ele, de modo geral, da seguinte 

forma: 
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- Irrupção em áreas isoladas povoadas por camponeses e indígenas demandando um 

produto que, até então, só tem mercados localizados ou serve para satisfazer necessidades 

domésticas. 

- Investimento de capital para comprar terra, instalar centros de transformação do 

produto e gerar formas de sujeição da mão de obra. 

- Expropriação dos pequenos proprietários que se tornam assalariados dos novos 

proprietários ou produtores dependentes dos grandes compradores. 

- Concentração de pequenas e medias propriedades em unidades maiores, com 

aparecimento de grandes latifundiários e necessidade de incrementar a mão de obra existente 

por meio do deslocamento de novos empregados de áreas distantes. 

- Tendência ao aprofundamento da divisão do trabalho, aparecimento de empregos que 

demandam maior qualificação e melhores salários. 

- Escassez de alimentos e bens de consumo pelo incremento exagerado da população em 

curto tempo o que cria uma grande inflação. 

- Proliferação de atividades de prostituição, de jogo, de consumo de álcool e de bens 

supérfluos que buscam aproveitar a necessidade de afeto e socialização dos trabalhadores. 

- Ambiente de violência generalizada (necessária para manter a mão de obra cativa). 

- Endividamento que gera dependência pessoal. 

- Transferência dos rendimentos da exploração em áreas diferentes e distantes do lugar 

da exploração. 

- Abandono da área por parte dos grandes capitalistas quando se modificam as 

condições mercantis que tornam possível a exploração. Conformação de uma elite local 

associada à administração dos excedentes produzidos pelo surto de exploração anterior. 

Já na década de 1980, os preços da coca viam-se afetados pela repressão governamental, 

em particular entre 1982 e 1984. Neste último ano, o preço se estabilizou por efeito da 

perseguição aos traficantes desatada pelo assassinato do Ministro da Justiça24 (Ramírez, 2001, 

p. 73). As ações de repressão contra o cultivo conseguem quebrar algumas redes comerciais e 

reduzem a oferta por algum tempo, mas isto só leva a uma alta dos preços que mantém firme 

o negócio e leva ao deslocamento da produção para outras áreas. O deslocamento, aliás, tem 

                                                      
24 É importante ressaltar que, para inícios da década de 1980, a coca já era plantada em muitas regiões 
marginalizadas da Colômbia, especialmente na totalidade da Amazônia e na Orinoquia. Tovar (1999, p. 72) 
destaca como, em 1984, existiu uma importante queda da produção no Departamento de Vaupés, em área 
indígena da Amazônia oriental, possivelmente ligada à operação deflagrada pelo governo contra os traficantes e 
que desmantelou as áreas de plantio em áreas dos departamentos de Caquetá, Meta e Vichada (os dois últimos 
pertencentes à região orinoquense). 
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sido a constante desde que começaram os planos de repressão do cultivo e sempre que a 

produção é “controlada” numa área, aparece em outra. 

Nesse contexto, em 1987, quando as propriedades e os negócios do traficante Gonzalo 

Rodríguez Gacha são perseguidos pela polícia anti-narcóticos na Região do Vale Médio do 

Rio Magdalena, no centro da Colômbia, ele se traslada para o Bajo Putumayo, na região de 

“El Azul”, próximo do Rio San Miguel, na fronteira com o Equador. Ali instala uma ampla 

região de cultivo, vários laboratórios que lhe permitem produzir uma tonelada de coca por 

semana e duas pistas aéreas para receber pasta de coca do Peru. A este lugar chegaram 

trabalhadores de todo o país, geralmente desempregados (Ramírez, 2001, p.73). 

Porém, logo que chegavam a produzir, eram obrigados a trabalhar sob a ameaça de 

serem assassinados se quisessem sair. Em outros lugares, de forma complementar ao uso da 

violência, os trabalhadores eram pagos em basuco25, um derivado da coca que cria forte 

dependência, o que, além de minar a racionalidade do trabalhador o faz mais efetivo no 

trabalho porque permite reduzir o impacto da fome e da fadiga. 

Tomando em conta os dados anteriores e as características dos produtos de ciclo curto, 

antes mencionadas, podemos dizer que, pelo menos na sua primeira fase (1978-1987), e 

também durante os anos de 1987 a 1990, na região de “El Azul”, a coca foi produzida sob um 

sistema de “escravidão por dívida”, uma forma coercitiva extrema de exploração do 

trabalhador, a qual surge “onde o conjunto do processo de reprodução capitalista do capital 

(...) não encontra as condições sociais e econômicas adequadas a que assuma, num dos 

momentos do seu encadeamento, a forma propriamente capitalista”26 (Martins, 1997, p. 85, 

grifo do original). No caso da coca, as limitações originam-se, claramente, do caráter marginal 

da sua produção, não só por ser produzida nas áreas marginais do Estado-nação, mas por ser 

um produto ilegal, estar à margem da legalidade. 

Este último aspecto diz respeito ao fato de que, para produzir um gramo de cocaína, é 

preciso, para o capitalista, investir muito mais dinheiro no deslocamento das matérias primas 

                                                      
25 O trabalho aqui citado de Ramirez (2001) reproduz o depoimento de um trabalhador escravo no 
empreendimento cocaleiro pertencente a Rodríguez Gacha, no Putumayo, que conseguiu fugir apesar das 
ameaças junto com cinco companheiros. Ele relata como os vigilantes do lugar matavam aqueles que queriam ser 
pagos e ir embora. Logo após a sua fuga, ele e seus companheiros chegaram a outra fazenda cocaleira onde eram 
pagos com basuco (Ramírez, 2001, P. 73-74). 
26 Martins (1997) explica claramente que a escravidão se configura quando existe uma relação de sujeição da 
força de trabalho “que vai ao ponto de fazer o patrão supor que tem direito absoluto ao corpo do trabalhador, 
além do presumível direito ao próprio trabalho” (Martins, 1997, p. 84). Também é conveniente lembrar que, no 
regime de escravidão, o trabalhador não é simplesmente expropriado da terra e de todos os meios de produção, 
quanto da sua própria força de trabalho, o que compromete sua sobrevivência “trabalhando mais do que a 
jornada normal de trabalho, acima do trabalho excedente extorquido sob a máscara do salário e da 
contratualidade da relação entre patrão e empregado” (Martins, 1997, p. 95). 
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e do produto já pronto, do que com qualquer outro produto legal, muitas dessas despesas 

incluem o pagamento aos agentes do poder legal, os agentes do Estado, para permitir a 

circulação. A quantidade de mediações existentes sobre o processo de circulação, afinal, só 

permitem que o empreendimento garanta lucro acima da taxa média mediante a 

superexploração dos trabalhadores. 

Porém, as despesas na circulação são compensadas pela certeza de retorno ao 

comercializar o produto no mercado internacional. Além disso, a produtividade da coca sobre 

cultivos legais de alimentos como o arroz, a mandioca, o milho ou a banana-da-terra é maior, 

já que cresce em curto período de tempo, não precisando de grandes quantidades de adubo 

para compensar a escassa fertilidade do solo (por ser produto originário da região amazônica) 

e ainda gerando uma grande quantidade de matéria prima a partir de uma área pequena e 

também permitindo ser consorciada com outros cultivos. 

Foram estas razões que explicaram os desenvolvimentos posteriores da economia da 

coca, que passa de um cultivo de enclave produzido sob condições de superexploração da mão 

de obra, para um cultivo produzido por economias camponesas (ou, quando menos, a misturar 

os dois tipos de produção). Nesse momento já não pode mais se falar da produção de coca 

como uma economia de ciclo curto, embora, também não corresponda a uma economia de 

tendência secular27 para Tovar (1999 p. 58-9, grifo nosso). Em vez disso, a produção da coca 

é considerada como uma economia de retaguarda “capaz de evitar o afundamento desta 

fronteira entre o simples auto-abastecimento e o auto-consumo” (Tovar, 1999, p. 82, grifo 

nosso), ou seja, um tipo de atividade econômica que permite a sobrevivência dos camponeses 

mesmo quando outras opções econômicas não são mais possíveis. 

A chegada da frente 32 da guerrilha das FARC, no Putumayo, ocasionou uma 

importante mudança nas condições do negócio devido à pressão armada sobre os traficantes. 

Os guerrilheiros estabeleceram três condições básicas: monopólio sobre as armas, pagamento 

de impostos (às FARC) e proibição do pagamento em basuco aos trabalhadores (Ramírez, 

2001, p. 74). Sob essas condições ganharam o respeito da população ao impedir o pagamento 

em basuco e estabeleceram, de início, uma boa relação com os traficantes protegendo a 

chegada e saída de aviões de El Azul e o negócio dos traficantes, cobrando deles um tributo. 

                                                      
27 Segundo Tovar (1999, p. 59), as economias de “tendência secular” são aquelas que permitiram o surgimento e 
a consolidação de produtos para a exportação que mantiveram uma tendência á estabilização nos mercados 
internacionais, permitindo o desenvolvimento de infra-estruturas de caminhos, transportes e portos, além de 
garantirem a estabilidade política e a “união nacional”. Em termos gerais, a matéria-prima típica, na Colômbia, 
representativa de uma economia de tendência secular é o café. 
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Porém, no final de 1987, esta boa relação se quebrou e os traficantes estabeleceram 

exércitos próprios que combateram a guerrillha, da mesma forma que acontecera em outras 

áreas da Amazônia colombiana (Ramírez, 2001, p. 77). Os exércitos privados dos 

narcotraficantes e outros latifundiários receberam apoio do exército nacional e da polícia em 

seu labor de combater a guerrilha. Eles se embarcaram na perseguição e o assassinato dos 

líderes comunitários da sociedade civil considerados como extensões políticas da guerrilha, 

além de jovens considerados informantes dos grupos guerrilheiros. São estes exércitos 

privados que pelas suas funções de contra-insurgência, chegando a cometer freqüentes 

violações aos direitos humanos, se tornando grupos paramilitares. 

O primeiro grupo paramilitar importante, no Putumayo, foi Los Masetos28 que mataram 

líderes do partido político Unión Patriótica (criado, em 1984, pelas FARC), assim como 

líderes da Frente Popular, partido político da guerrilha EPL (Ejército Popular de Liberación) 

(Ramírez, 2001, p. 76-7). A aparição deste grupo esteve diretamente relacionada com a 

entrada do traficante Rodríguez Gacha à região de El Azul, como mencionado anteriormente. 

As causas do declínio e a posterior queda deste grupo paramilitar foram: a perseguição ao 

capo a raiz de seu envolvimento no assassinato do candidato presidencial Luis Carlos Galán, 

em agosto de 1989; o ataque que as FARC ocasionaram à base paramilitar de El Azul e; por 

último, a pressão da população urbana de Puerto Asís que acabou, em 1991, expulsando aos 

paramilitares que fugiram escoltados pela polícia num evento que ficou na memória do 

povoado como “um dos atos mais heróicos que já realizaram” (Ramírez, 2001, p. 77). 

O aspecto importante a ressaltar é, contudo, a importância da guerrilha como agente 

modificador das condições de produção da coca. Antes da chegada das FARC era comum a 

subordinação da população colonizadora da Amazônia por meio do endividamento já que os 

comerciantes garantiam lucro a partir da venda, a preços muito elevados, de artigos 

necessários para os camponeses, como o açúcar, o café e o sal, comprando, entretanto, a 

preços muito baixos a produção dos camponeses. A guerrilha garantiu a terra, os 

empréstimos, os mercados e os serviços sociais que o Estado nunca tinha fornecido, além da 

proteção contra os paramilitares e as forças de segurança do Estado (Ramírez, 2001, p. 78).  

Desde sempre, a guerrilha tem conseguido a manutenção da ordem pública nas regiões 

em que tem influência pelo estabelecimento de uma série de estritas punições para aqueles 

                                                      
28 O nome desse grupo vinha das iniciais M.A.S. (“Muerte a secuestradores”). Foi um grupo lançado em inícios 
da década de 1980 por narcotraficantes do Cartel de Medellín. Informações sobre a formação e os 
desenvolvimentos posteriores deste grupo disponíveis na internet em: 
http://www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/07_otros_hechos_historicos/0330_aparece_el_mas.htm
l. 



63 
 

que não cumprirem com as suas normas, sendo, assim, respeitadas pelos camponeses por 

estarem regidos por uma moral camponesa que se complementa e confronta com a legalidade 

imposta pelo Estado. 

A guerrilha, então, levou a uma importante expansão do cultivo de coca no Putumayo, 

que passou de ser produzida em grandes fazendas de propriedade de grandes traficantes em 

áreas de fronteira (como Rodriguez Gacha), a ser cultivada por uma grande quantidade de 

explorações familiares. As famílias camponesas viram um incentivo importante para cultivar 

coca na rentabilidade que este cultivo oferece em áreas de colonização com condições de 

marginalidade dos circuitos comerciais nacionais (como o Putumayo) e nas que, portanto, os 

camponeses posseiros geram seus próprios circuitos comerciais, como mencionado por Tovar 

(1999, p. 76); além disso, e como já foi dito anteriormente, as condições ambientais de 

floresta equatorial úmida com escassez de solos férteis da região fazem a coca bem mais 

rentável que outros cultivos tradicionais, como o milho, a mandioca ou a banana-da-terra29. 

Além do mais, estes cultivos tinham escassas probabilidades de serem comercializados para 

além dessas áreas pela precariedade das vias de comunicação e os conseqüentes custos 

elevados do transporte. 

Para ilustrar como a coca é mais rentável que outros cultivos, existem vários exemplos. 

Tovar (1999, p. 77-9) mostra que, na região do Caguán, no Departamento de Caquetá, em 

condições similares ao Putumayo, um lote de terra produzia 10 cargas de 120 kg. de milho ao 

ano que davam um ingresso líquido de 12.000 pesos, enquanto que a mesma área podia 

produzir 100 arrobas de coca que geravam um ingresso líquido de 350.000 pesos (ou seja, 

cerca de 30 vezes mais). Embora existissem alternativas produtivas mais rentáveis que o 

milho como a mandioca que, na mesma área, produzia 150 cargas e gerava um ingresso 

líquido de 75.000 pesos, de qualquer forma, não fazia nem a quarta parte dos ingressos 

obtidos pela produção de coca30. 

Além dessas vantagens, os comerciantes compram a coca no local da produção e pagam 

à vista e na hora, o que faz com que os produtores não precisem levá-la para mercados 

distantes. Todavia, se for necessário levá-la para outros mercados, o transporte da pasta de 

coca é bem mais fácil que o arroz, a banana-da–terra, o milho ou a mandioca (Ramírez, 2001, 
                                                      
29 Os cultivares mencionados constituem a base da alimentação camponesa nas regiões cálidas da Colômbia (a 
maior parte do território). Além deles, cultiva-se, em menor proporção, a cana e o cacau, e criam-se pequenas 
quantidades de gado suíno e bovino (Tovar, 1999, p. 77). Também se criam aves, principalmente galinhas que, 
normalmente, são cuidadas pelas mulheres, enquadrando-se na clássica definição de “economias femininas”, 
conforme Shanin, (1979, p. 21). 
30 Os ingressos líquidos, descontados dos custos de produção por hectare/ano de milho, mandioca, banana-da-
terra e coca eram 8.500, 71.500, 43.975 e 249.100, respectivamente (Jaramillo et. al. 1989, p. 116). 
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p. 80). Dada sua facilidade de produção, seus altos rendimentos e a facilidade de transportá-la, 

a coca é consideravelmente mais rentável que qualquer outro produto amazônico. 

A mudança do cultivo da variedade nacional caucana, pelas variedades Tingo Maria 

(peruana) e boliviana, conseguiu assegurar um fornecimento constante para os mercados 

internacionais. A variedade Tingo Maria produz seis colheitas anuais e a boliviana permite 

até oito colheitas anuais, embora seja mais suscetível às pragas (Ramírez, 2001, p. 81). Uma 

diferença deste tipo é definitiva na escolha sobre qualquer outro cultivo tradicional, já que, 

por exemplo, o milho apenas produz duas ou três colheitas anuais. 

Porém, a rentabilidade do empreendimento, posta como principal razão para a eleição 

da coca sobre outros produtos representa uma mudança significativa no comportamento 

econômico dos camponeses colonizadores da Amazônia. Os camponeses cultivadores de coca 

vão deixar de produzir para a exclusiva sobrevivência e vão ficar, subitamente, inseridos 

dentro da circulação capitalista. Como conseqüência, os cultivos tradicionais de sobrevivência 

deixaram de ser produzidos e as atividades de criação, caça e pesca foram relegadas 

exclusivamente para dar passo à produção da coca, em palavras de um camponês, a gente se 

sentia rica “com graninha e não se lembrava de banana da terra, mandioca, arroz, nem de 

porquinhos, nem dos cachorros de caça31” (Tovar, 1999, p. 79, grifo nosso). Portanto, os 

camponeses deixaram de produzir alimentos e começaram a comprar. 

Configura-se, assim, a expansão da circulação capitalista no Putumayo, baseada no 

consumo de alimentos e bens necessários para a sobrevivência que, antes da economia da 

coca, eram produzidos nas próprias unidades de produção familiar camponesas. O custo de 

vida se eleva por efeito da não produção de alimentos básicos, mas os camponeses produtores 

de coca começam a sentir que suas demandas são satisfeitas mesmo que elas sejam 

“supérfluas e improdutivas” (Tovar, 1999, p. 79). Ramírez (2001, p. 80-1) também concorda 

ao dizer que a coca se tornou em fonte alternativa de capital para uma comunidade que busca 

superar sua condição de marginalidade e exclusão. 

Contudo, a integração dos camponeses dentro das relações de produção capitalistas não 

implica que sua forma de produzir se torne especificamente capitalista. A coca no Putumayo 

não deixa de ser produzida, predominantemente, em pequenas unidades: para 1996, apenas 

23% da área cultivada em coca está em mãos de grandes cultivadores, com uma extensão 

media de 18 ha. Já 35% é produzida em meias extensões com tamanho médio de 7 ha. e o 

                                                      
31 Depoimento original: “con platica y no se acordaba de plátanos, yuca, arroz, ni de marranitos, ni de los perros 
de cacería”. 
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42% restante é produzido em pequenas extensões com área média de 2,3 ha.32 (Alomía, et. al. 

1997, apud Ramírez, 2001. p. 81). Em áreas tão pequenas, ainda, não existe trabalho 

assalariado, pelo menos durante a fase de cultivo, e as famílias continuam sendo as principais 

responsáveis pela produção direta, portanto não existe produção capitalista. 

Outro aspecto a ressaltar é a consolidação da coca como única atividade econômica na 

maior parte do Putumayo. A coca era produzida em oito dos quinze municípios do Putumayo 

em 1999 (San Miguel, Valle del Guamuéz, Orito, Puerto Asis, Puerto Leguízamo, Puerto 

Caicedo, Puerto Guzmán e Villagarzón), chegando a envolver a 78,5% da população do 

departamento em alguma parte do processo produtivo da coca. Os principais municípios 

produtores estavam todos localizados no “Bajo Putumayo”: Orito, Puerto Asis, Valle del 

Guamuéz e San Miguel e a extensão das unidades produtivas em geral era de 3 a 5 ha. 

(Ramírez, 2001, p. 81). 

Já no que tem a ver especificamente com o processo produtivo da coca, tomamos como 

exemplo uma exploração familiar média que possui de vinte a trinta arbustos/ha. de coca 

variedade peruana plantados entre outros cultivos de sobrevivência. Nas fases iniciais do 

cultivo devem ser aplicados agrotóxicos (inseticidas, fungicidas), além de fertilizantes e 

herbicidas, duas vezes por colheita e na hora certa para não perder a colheita que é feita a cada 

60 dias, aproximadamente. 

No que diz respeito à colheita, nos primeiros estágios do cultivo a folha é decepada 

cuidadosamente para proteger a planta, mas, quando completa o primeiro ano de cultivada, as 

folhas são raspadas num processo que é conhecido como “ordeñar las ramas” (Ramírez, 

2001, p. 83). Para este processo é requerida uma grande quantidade de mão de obra, 

geralmente homens e mulheres jovens e até crianças. Porém, existe também uma importante 

quantidade de trabalhadores sazonais de outras regiões do país com experiência na colheita de 

café e algodão, entre outros produtos (Ramírez, 2001, p. 83-4). Os colhedores de folha de 

coca são normalmente denominados raspachines, correspondendo ao proletariado agrícola 

associado à economia da coca. Aproximadamente 60% são menores de 25 anos e 70% não 

chega a cursar a quinta série (Alomia, 1997, apud Ramírez, 2001, p. 84). 

O processo de aprendizado do trabalho de raspachín pode tomar até oito meses. Um 

raspachín iniciante colhe entre uma e duas arrobas de folha de coca, enquanto que um 

                                                      
32 Nos municípios de Valle del Guamuéz e San Miguel, no extremo sul, em limites com o Equador e onde mais 
se produz coca no departamento, a proporção de pequenos cultivadores eleva-se a 52% (Alomía, et. al. 1997, 
apud Ramírez, 2001. p. 81) ressaltando a importância dos pequenos cultivadores na produção de coca no 
Putumayo. 
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raspachín experimentado pode colher até 10 arrobas diárias. Em dados confusos obtidos 

mediante entrevistas, Ramírez (2001, p. 84) assegura que o raspachín recebe 10% do preço 

total da coca no dia da colheita, entretanto, se em 1998 a arroba de folha de coca era cotada a 

12.000 pesos, é difícil entender como um raspachín experimentado faturava, em média, 

apenas 25.000 pesos diários para a época. O que é claro, na pesquisa de campo e nas diversas 

referências, é que, a colheita de folha de coca é uma atividade altamente rentável e que, em 

muitas ocasiões, as crianças e adolescentes a preferem à escola33. 

A folha de coca pode ser vendida a um comprador que chega até a lavoura ou perto 

dela, mas também pode ser transformada em pasta de coca nos chamados laboratórios que 

são construções simples, de postes de madeira e telhados de zinco, construídos nas 

proximidades das lavouras e nos quais se faz um processo industrial que requer grandes 

quantidades de produtos químicos. As folhas são moídas, misturadas com cimento e água e 

deixadas na mistura por 12 horas. Depois disso, são jogadas num tanque com cinco galões de 

gasolina e deixadas nele por mais duas a três horas. Posteriormente, são filtradas através de 

um pano e a gasolina restante é misturada com 10 ml de água e 50cc de ácido sulfúrico até 

que água e gasolina se separam. A partir desse momento, a mistura resultante pode ser tratada 

de duas formas: misturando-a com permanganato de potássio em relação de 0,5 a 1 grama por 

cada cc. de ácido, agitando-a durante dois ou três minutos e depois a filtrando através de um 

filtro de pano, ou; jogando hidróxido de sódio. Posteriormente se acrescenta um agente como 

soda ou amoníaco que separa um líquido transparente e uma massa coagulada. Esta massa é 

filtrada mais uma vez por um pano e o resultado é um líquido oleoso que se cozinha para tirar 

dele a água e as impurezas que tiver (Todo o processo como relatado em Ramírez, 2001, p. 

84-5, de acordo com depoimentos obtidos mediante entrevistas)34. 

                                                      
33 Em várias pesquisas de campo desenvolvidas pelo autor, entre 1997 e 1999, em áreas de pequenas economias 
camponesas fortemente pauperizadas da Colômbia (norte do Departamento de Huila, norte do Departamento de 
Cundinamarca) nas quais os camponeses tinham de se proletarizar para garantir o suprimento de bens básicos 
para o grupo familiar, estes declaravam receber em média de 10.000 a 12.000 pesos diários. Este dado serve para 
compreender por que muitos camponeses da Região Andina migraram para o Putumayo na busca de melhores 
ingressos para conseguirem se tornar raspachines experimentados. Ainda, em 2006, uma arroba de coca no 
Departamento de Nariño era vendida a 25.000 pesos, quando pior, ou até a 30.000 pesos, no melhor momento, 
como pode ser visto em: http://www.youtube.com/watch?v=55DnnUBmjGI. Nesse ano, a cotação média da 
moeda era de 1 dólar por 2.000 pesos aproximadamente, assim que a arroba de coca podia valer entre 12,5 e 30 
dólares. 
34 Existem mostras do processo em sites da internet que mostram algumas variantes, por exemplo, na Bolívia e 
no Peru, onde o processo é mais rudimentar, algumas vezes crianças são usadas para pisar nas folhas (ao estilo 
do vinho) em vez de moê-las. A folha é misturada, assim que pisada, com carbonato de cálcio. Também pode ser 
substituído o hidróxido de sódio por hidróxido de potássio. Para um exemplo ver: 
http://www.youtube.com/watch?v=Mz5jnwItGmQ. 



67 
 

Uma arroba de folha produz entre 15 e 20 gramas de pasta base de coca e que cada 

hectare produz 5 kg de pasta, aproximadamente. Segundo Ramírez (2001, p. 85), em 1998 um 

kg de pasta de coca valia 1.200.000 pesos, dos quais extraindo os custos de fertilizantes, 

herbicidas, fungicidas e inseticidas, químicos para o processamento e mão de obra, restavam 

para os produtores 317.115 pesos, considerando-se que a extensão média das lavouras é de 3 

ha, cada unidade de produção recebia, depois de dois meses (que é o tempo aproximado entre 

o plantio e a produção da pasta básica): aproximadamente 950.000 pesos, ou seja, 475.000 

pesos/mes., o equivalente a mais de duas vezes o salário mínimo mensal da época ($203.826 

em 1998)35. De acordo com o anterior, os lucros líquidos são suficientes para a manutenção de 

uma família camponesa da área de colonização mesmo que o investimento em capital seja 

considerável. 

Decerto, os lucros obtidos mediante a produção da coca nem sempre são tão bons. A 

tendência geral é a de que o preço se estabilize ou ainda caia, desencorajando a produção. 

Porém, cada ciclo de repressão governamental consegue revalorizar poderosamente o produto, 

que se desloca a outra área de fronteira como tem acontecido na última década quando tem 

migrado progressivamente desde o Putumayo até a planície do Litoral Pacífico, no 

Departamento de Nariño. 

Existe, ainda, um nível de maior complexidade na produção da coca que corresponde 

aos grandes laboratórios que produzem coca a escala propriamente industrial. Muitos deles 

conseguem processar quantidades que oscilam entre 20 e 25 kg e até 800 kg de coca. Neles, 

trabalha um grande número de pessoas, sendo necessárias de vinte a trinta trabalhadores para 

produzirem entre 20 e 50 kg de coca em quinze dias (Ramírez, 2001, p. 88).  

O laboratório tem cinco partes: bailadero, recicladero, sala de fornos microondas, 

cozinha e cambuches (acampamentos para dormir). No bailadero, estão os prensadores (que 

fazem as panelas, os blocos de cocaína para a exportação), o filtrador (que verifica a 

quantidade e qualidade dos líquidos), o responsável pelo estoque de suprimentos e um 

retacador (que supervisiona a compactação dos blocos de cocaína). No recicladero, existem 

dois encarregados da reciclagem dos insumos. Na sala de microondas, existe um plantero 

(eletricista) e, na cozinha, uma cozinheira. Além destes trabalhadores, existe o dono (patrón), 

o administrador geral, o químico (em geral, um profissional universitário), seis ou sete 

paleros que dissolvem a mercancia (a coca), o forneiro, encarregado de manejar os fornos 

                                                      
35 Dados disponíveis na internet em: http://www.serviotu.com/paginas/minimo/minimo.htm Acesso em 07 de 
novembro de 2007 por Camilo Bustos. 
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microondas, o templador (que termina de secar a coca), o encintador (que marca os blocos 

com uma fita e uma letra para identificar a mercadoria). (Todos os dados obtidos mediante 

entrevista por Ramírez, 2001, p. 88). 

Os grandes laboratórios são construções temporárias, localizadas em áreas longínquas 

dentro da floresta, devido a seu caráter de ilegalidade, e ao fato de serem normalmente 

destruídos quando a policia anti-narcóticos chega ao lugar. O regime de trabalho é de 

dedicação absoluta por parte da maioria dos trabalhadores que mora em povoados e cidades 

da região e chega a se ausentar durante vinte dias ou um mês, mas que é muito bem paga ao 

final da produção devido ao alto risco do seu trabalho. 

Como visto, então, a economia da coca é um sistema complexo e cheio de mediações 

que gera distintas formas de inserção das populações de uma área marginalizada como o 

Putumayo. Os camponeses podem ser simplesmente produtores de folha, ou também podem 

produzir pasta básica de coca em pequenos laboratórios. As mulheres e as crianças podem ser 

raspachines, trabalhando sazonalmente em várias propriedades na colheita da folha de coca. 

Já a produção nos grandes laboratórios é uma opção para a população urbana, assim como o 

comércio, mobilizado de forma fundamental pela produção da coca. Em relação ao comércio, 

é importante a figura do traqueto, nome coloquial para o comerciante de coca, representante 

dos grandes barões do narcotráfico, mas que é originário da região e mediante o dinheiro que 

possui permite o florescimento do comércio e se envolve fortemente em causas políticas e 

sociais. 

De novo, é importante lembrar que se a economia da coca implicou a inserção do 

capitalismo no Putumayo, tanto pela generalização da circulação capitalista nas unidades de 

produção camponesas, quanto pela generalização da produção para o caso dos raspachines, 

dos trabalhadores dos laboratórios, ou dos comerciantes. Mas isto não quer dizer que o modo 

de vida camponês das populações rurais do Putumayo se perca no processo, muito pelo 

contrário. Por um lado, os desdobramentos advindos do processo de acumulação primitiva 

ocorrido no Putumayo e da constante afluência de dinheiro nas famílias camponesas não 

produziram a busca de um re-investimento em outras atividades que conseguissem a 

reprodução ampliada do capital e, por outro lado, os camponeses tendem ao gasto 

desnecessário já que não existe, neles, uma racionalidade moderna, uma racionalidade 

capitalista. Eles visam, basicamente, a reprodução da família e de seu modo de vida 

tradicional e a manutenção da terra, tudo isto possível ainda dentro de um tipo de economia 

como o da coca, altamente monetarizada.  
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Com relação à reprodução do modo de vida camponês e das relações de produção não 

capitalistas dentro de uma economia capitalista é importante ressaltar o explicitado por 

Martins (1997, p. 92-4), quem explica que este é um caso de recriação de relações sociais não 

capitalistas agora como momento do processo de reprodução ampliada do capital, já que o 

desenvolvimento do capital é desigual e contraditório e os componentes desse processo não 

se regem pelos mesmos ritmos e temporalidades, sendo o desenvolvimento das forças 

produtivas mais rápido que o das relações sociais, portanto “o tempo da reprodução do capital 

é o tempo da contradição; não só contradição de interesses opostos, como os das classes 

sociais, mas temporalidades desencontradas e, portanto, realidades sociais que se 

desenvolvem em ritmos diferentes, ainda que a partir das mesmas condições básicas” 

(Martins, 1997, p. 94). 

É assim, também, como certas componentes do modo de vida tradicional camponês 

subsistem ainda em setores mais fortemente inseridos dentro da própria lógica capitalista. A 

lógica do gasto desnecessário ainda se encontra presente nos comerciantes da coca que 

“investem uma alta porcentagem de suas rendas em luxos e excessos que geram o desprezo de 

sociedades, grupos e classes abastadas” (Tovar, 199, p. 80), ou seja, os comerciantes são 

olhados com desprezo por parte dos membros de classes consideradas, a si mesmas, como as 

portadoras do pensamento civilizatório.  

Este aspecto é especialmente ressaltado quando se faz uma descrição das mudanças 

acontecidas nas relações sociais nas áreas de produção e comercialização da coca, 

ressaltando-se o incremento de atividades como a prostituição, o jogo e o consumo de álcool. 

Tal incremento se explica pela necessidade camponesa de socializar com amigos e de 

compensar as carências de afeto e, não exclusivamente, de pretender possuir os bens do 

habitante urbano de classe média, aspectos amiúde negligenciados por analistas que parecem 

enfocar os comportamentos camponeses de acordo com os preconceitos próprios das 

sociedades urbanas “civilizadas”36. 

Durante a década de 1990, a Amazônia Ocidental colombiana, em geral, e o 

Departamento do Putumayo, em particular, se torna a principal região produtora de coca na 

Colômbia. Neste período, inicia-se uma forte campanha de combate à produção que estaria 

                                                      
36 Como um exemplo disto, Tovar (1999, p. 80) escreve que as decisões das classes pobres e camponesas das 
áreas de colonização dirigidas pela demanda insatisfeita de bens e serviços ao Estado são deformadas e 
sobrecompensadas pela economia da coca “colocando em funcionamento um consumo de bens e serviços 
supérfluos, incluídos aqui a prostituição, os jogos, os licores e a aquisição de bens que apenas constituem os 
fundamentos da bagagem normal de uma família numa sociedade de consumo” (Tovar, 1999, p. 80. Os grifos 
são nossos). 
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baseada na fumigação de cultivos de coca, financiada pelo governo dos Estados Unidos no 

bojo da guerra contra as drogas. Em 1994, as operações de fumigação se intensificam e os 

camponeses das áreas afetadas começam a protestar maciçamente pelos impactos que a 

fumigação tem sobre os cultivos diferentes à coca e sobre a sua própria saúde. 

As terríveis conseqüências da fumigação, afetando fortemente os cultivos de 

subsistência dos camponeses e causando múltiplas doenças relacionadas à intoxicação fizeram 

com que, durante todo o ano de 1994, os camponeses exigirssem a busca de alternativas para 

a erradicação de cultivos de coca diferentes à fumigação. No entanto, as propostas 

camponesas viram-se contestadas pela atitude arrogante dos funcionários governamentais, 

encarregados de coordenar os trabalhos de fumigação, que identificaram logo os camponeses 

como favorecedores dos traficantes e da guerrilha. 

A crescente tensão social fez com que fossem criadas vistorias ambientais para que se 

estipulasse o grau de afetação dos ambientes com o herbicida e, posteriormente, fossem 

elaborados os planos de Desenvolvimento Alternativo que desembocaram numa política 

nacional para as áreas afetadas pela fumigação, o Plano Nacional de Desenvolvimento 

Alternativo (PLANTE) que iniciou ações em 1995 (Ramírez, 2001, p. 105). 

A partir de então, existe uma política dupla por parte do Estado, baseada, por um lado, 

na fumigação contínua e, por outro, na busca de estratégias para a gradual substituição da 

cultura da coca por alternativas econômicas que representem opções comparáveis para os 

produtores camponeses. O objetivo de fundo é a inserção efetiva da região dentro do território 

estatal devido à escassa legitimidade do Estado e à grande influência dos grupos armados 

insurgentes sobre a população. 

No entanto, este processo está cheio de dificuldades, porque as ações econômicas 

inseridas nos planos de Desenvolvimento Alternativo buscam inserir as comunidades 

camponesas na lógica de produção para os grandes capitalistas, rompendo com a lógica 

própria das formas produtivas e do modo de vida tradicional camponês que os cultivos de 

coca permitem. Em longo prazo, as opções econômicas propostas fazem com que eles não 

consigam produzir para manter suas condições de vida e tenham que migrar de novo, fazendo 

avançar a fronteira ou se deslocando para novas áreas. 

A lógica do Estado para consolidar seu controle sobre o território não é meramente 

econômica. O deslocamento dos camponeses ocasionado pelos efeitos das fumigações vai 

junto com o incremento das ações armadas pelo controle do território, entre o exército, os 

grupos insurgentes e os paramilitares. No Putumayo, as implicações decorrentes do conflito 

armado interno são especialmente fortes dadas suas características de área estratégica para o 
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abastecimento e as comunicações, por ser área de fronteira binacional e de imensas riquezas 

energéticas e biogenéticas. 

A crise da possibilidade de sobrevivência camponesa colocava aos camponeses na 

necessidade de adotar estratégias para a manutenção da terra, pelo que eles vão se interessar 

por encontrar recursos legais que garantam a apropriação da terra, estando entre estes, a 

declaratória de “Zonas de Reserva Camponesa” e a possibilidade de titulação coletiva para as 

comunidades indígenas, possibilidade real para muitos dos colonizadores de origem indígena. 

A partir da implantação do Componente Social do Plano Colômbia (2000), quando o Estado 

decide intervir maciçamente nas áreas produtoras de coca do Putumayo, e em vista das 

limitações impostas pelos ataques dos grandes latifundiários e seus exércitos privados às 

Zonas de Reserva Camponesa, os camponeses de origem indígena buscam com mais força 

recuperar suas raízes culturais indígenas para garantir o respeito a se apropriar de seu 

território. 

Este é o caso do grupo tratado em esta pesquisa, a comunidade camponesa-indígena 

Awá que se estabeleceu no Putumayo como parte do processo de colonização da última 

metade do século XX e, assim, conformou um território específico que conseguiu afiançar 

durante os anos do presente século. A história do processo que levou à territorialização desta 

comunidade é a que será apresentada a seguir. 

 

3. Os indígenas Awá e seu processo de re-territorialização no Putumayo 

 

Os indígenas Awá são originários do Sudoeste do departamento de Nariño, na área entre 

as encostas da Cordilheira dos Andes e a Planície do Litoral Pacífico. Na atualidade, fora esta 

área e o piedemonte do Putumayo, eles também ocupam uma parte importante a oeste das 

províncias do Carchi, Esmeraldas e Imbabura, no Equador. Os argumentos dos cientistas 

indicam que eles já povoavam o litoral do Nariño e chegaram até o norte do Equador pelo 

menos 400 anos antes dos espanhóis (FCAE, 2002, p.13). Parece que, primeiramente, 

habitavam as áreas mais altas do atual município de Ricaurte e que, só a final do século XIX, 

começaram a se deslocar da parte alta para a baixa (atuais municípios de Barbacoas e 

Tumaco) e para o território que atualmente ocupam no Equador (Haug, 1994, p. 113). 

Os Awá parecem provir de um número não especificado de grupos pré-colombianos que 

habitaram a área entre o sul de Nariño e o norte do Equador. Desde a conquista, são 

conhecidos também pelo nome de Kwaiker, Kuaiker, Cuaiquer, Coaiquer ou ainda Awá-

kwaiker, devido a que este foi o nome do povoado em que os antigos índios Awá foram 
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congregados após a conquista e a evangelização. Este nome é importante nas referências 

antropológicas sobre o mesmo grupo, mas eles mesmos não gostam de ser chamados assim e 

preferem serem denominados simplesmente como Awá (gente), e mais recentemente como 

Inkal Awá (gente da montanha) (DGAI, 2001b, p. 56), porque associam o nome Kwaiker 

àquele que fora dado para eles pelos conquistadores espanhóis enquanto que o nome Awá 

provém de sua própria língua. 

Segundo vários escritores, os Awá, na época da conquista espanhola (meados do século 

XVI), seriam uma das parcialidades do grupo Barbacoa37, “tribos de cultura de floresta 

tropical úmida” (Uribe, 1986, apud DGAI, 2000, p. 39), moradores das ribeiras dos rios Patía, 

Telembí, Guiza, Nulpe, San Juan e Mira e das ladeiras dos vulcões Chiles e Cumbal. São 

tradicionalmente reconhecidos como sendo vizinhos, ao oeste, dos indígenas Pasto, 

povoadores do Altiplano de Túquerres-Ipiales, na parte alta da cordilheira, sendo que as 

relações entre os dois grupos estão evidenciadas pelo uso de termos comuns como 

quer=povoado, les=lugar, pas=estirpe ou família; contudo, os Awá têm sua própria língua, 

chamada Awapit que traduz “boca da gente” de awa (gente) e pit (boca) (DGAI, 2000, p. 40). 

Os Awá são um povo indígena cujas tradições ancestrais foram profundamente 

modificadas pela intensa comunicação e interação com as culturas próximas a eles. Durante 

vários séculos, têm sido intensamente evangelizados pelos missionários mercedários e suas 

tradições também recebem forte influência dos diferentes agentes sociais que interagem entre 

a parte alta da cordilheira e a planície do Litoral Pacífico (DGAI, 2000, p. 32). Incluem-se 

aqui as comunidades indígeno-camponesas do altiplano que tiveram que deslocarem-se para 

as encostas quando suas terras foram apropriadas por latifundiários, os empresários brancos 

que procuraram riquezas naturais na vertente, desde meados do século XIX, e as comunidades 

negras da planície do Pacífico que também tiveram que se deslocarem para a cordilheira 

quando suas terras foram apropriadas.  

O processo de evangelização teve importante influência sobre as tradições Awá, 

segundo Haug (1994), na área de Kankapi, não existia nenhum indígena Awá que não fosse 

batizado pelo rito cristão (Haug, 1994, p. 113). A assimilação parcial das regras da igreja 

católica faz com que os mitos Awá estejam moldados de alguma forma aos mitos católicos, 

                                                      
37 Vários textos consultados enfatizam que o nome “Barbacoa” correspondia ao tipo de vivendas dos indígenas 
do sul do Litoral Pacífico colombiano e do norte do Litoral Pacífico equatoriano (DGAI, 2001, s.n., INCODER, 
2004, p.13). Em informe do Governo da Província de Popayan, em 1540, os conquistadores espanhóis do Litoral 
Pacífico informam que os índios da região ao sul da Bahia de La Cruz (hoje, Buenaventura) construíam suas 
casas sobre postes de madeira. Tal tipo de construção era tão abundante que se deu o nome de “Província de los 
Barbacoas” a toda a área entre os rios Saija e Timbiquí até o Rio Mira, ao sul de Tumaco (DGAI, 2001, s.n.) 
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mas que, no decorrer do tempo, os elementos fundamentais vão se apagando e se misturando 

com elementos próprios da cotidianidade da comunidade. Uma razão particular para a 

relativamente fácil assimilação dos preceitos católicos é que, segundo alguns antropólogos 

que pesquisaram as comunidades Awá, estes indígenas não possuem uma estrutura mítica 

como tal e a sua tradição oral não é muito rica (DGAI, 2000, p. 35, 43). 

Como um exemplo da re-interpretação do mito cristão, os Awá de Nariño possuem um 

mito relacionado com uma erva da qual nascem Deus e o diabo, os dois lutam por seu direito 

a criar o mundo e Deus ganha do diabo, logo na seqüência Deus começa a fazer as pessoas 

que, por tomarem banho numa fonte mágica por períodos de tempo distintos, se tornam: 

mestiço, Awá e negro. No final da lenda, Deus cria os animais bons e o diabo, as pragas etc. 

(Haug, 1994, p. 113-4). Este é só um dos vários mitos de criação atribuídos aos Awá, no 

entanto, nele são claras as semelhanças com o mito católico particularmente pela presença de 

uma dupla de seres míticos representando o bem e o mal, entretanto o mito cristão é 

modificado de acordo com as características territoriais, os homens criados por Deus 

correspondem aos agentes sociais próprios da cotidianidade Awá após-colonização (o índio, o 

mestiço e o negro). 

Outro mito de criação dos Awá se refere à união de duas barbachas38 penduradas de 

uma grande árvore, uma branca e a outra, preta que se juntaram, e das quais nascera o povo 

Awá (ACIPAP, 2003, p. 1). Este mito é atualmente mais aceito pelas organizações Awá, 

devido ao seu caráter mais próximo da natureza e mais distante do mito do Deus e do diabo. 

Este mito está escrito em língua Awapit mesmo que não exista certeza de sua antiguidade. 

Ainda, outro mito mais comum das comunidades Awá é o da Tunda, espírito maligno 

que ataca em forma de doença estranha às pessoas que se aventuram por lugares considerados 

perigosos (chuquio, chuquial, referente aos pântanos e áreas inundáveis povoadas por animais 

perigosos como insetos, enguias, arraias, cobras, etc.). A doença produzida pela Tunda só 

pode ser curada pelos médicos tradicionais mediante o uso de plantas medicinais como o 

chundul e o médico tradicional também se encarrega de “curar” o lugar maligno onde 

apareceu a Tunda à vítima. (DGAI, 2000, p.43). Esta lenda assinala uma divisão clara do 

espaço Awá, entre lugares “bons” (os salados, aqueles lugares onde se encontram as plantas 

medicinais) e “ruins” (os chuquios, lugares onde moram as pragas e os animais malignos), em 

que é possível distinguir seres “bons” e “ruins”, tão comuns aos mitos. 

                                                      
38 Foi muito difícil encontrar uma palavra, em português, que fosse correspondente, mas o termo tem a ver com 
as barbas que se penduram dos galhos das árvores. 
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A família é a base da organização social Awá e o poder está centralizado no chefe de 

família, particularmente, o pai. As famílias conformam grupos de poder local, com grande 

autonomia sobre suas decisões e que recorrem aos parentes somente quando há necessidade 

expressa na colaboração para a tomada de decisões e para o trabalho (DGAI, 2000, p. 43). 

Desta maneira, exemplifica-se o caráter estritamente familiar das unidades territoriais e de 

produção-consumo Awá, igualmente que as sociedades camponesas tradicionais estudadas 

por pesquisadores como Chayanov e Shanin, com a particularidade de que tais unidades 

conformam também unidades com alto grau de autonomia territorial no espaço, quase 

territórios familiares. Aliás, um dos aspectos mais difíceis da adaptação dos Awá às regras do 

Estado é a mudança na organização sociopolítica, que passa de uma estrutura de poder mais 

ou menos autárquica, centralizando o poder nos chefes de família, por uma representatividade 

do cabeça do cabildo (DGAI, 2000, p. 32). 

Dado o patriarcalismo da sociedade Awá, os matrimônios se estabelecem no território 

dos pais, no qual é construída uma nova moradia. Além disto, as casas estão, geralmente, 

localizadas às margens de rios e córregos. Portanto, diz-se que as pautas de assentamento dos 

Awá são “patrilocais” ou “virilocais” e “ribeirinhas” (DGAI, 2000, p. 43-4). A relativa pouca 

importância dos mitos. na sociedade Awá, faz com que as pautas de assentamento não 

respondam a um ordenamento por clãs (Cerón, 1986, p. 111). 

O assentamento da nova família na posse do pai do homem se faz buscando assegurar a 

apropriação da terra. Da mesma forma, é comum que dois irmãos casem duas irmãs de 

distintas parentelas, de maneira em que poderiam constituir uma “aliança estrutural” destinada 

a afiançar os direitos sobre terras familiares (Cerón, 1986, p. 124), embora não existam 

suficientes homens e mulheres para assegurarem a formação de casais pelo que, às vezes, têm 

que ser procurados membros na família extensa ou em outras comunidades Awá. Entretanto, o 

esquema pode se esgotar se as terras não forem suficientes para assegurar a manutenção de 

um grupo familiar, caso em que os indígenas migram para outra região onde existam terras 

disponíveis. 

Contudo, as comunidades Awá têm certa regularidade, estando formadas por grupos 

entre oito e quinze famílias (Osborn, 1972, apud DGAI, 2000, p. 44) e em cada comunidade 

predominam dois ou três dos oito sobrenomes tradicionais Awá. Estes são: Nastacuaz, Taicuz, 

Canticuz, Pai, Pascal, Cuasaluzán, Guanga e Bisbicuz (Cerón, 1986, p. 89, 110). Produto da 

mestiçagem, os Awá também têm adotado como próprios os sobrenomes: García, Enríquez, 

Rodríguez e Marín (DGAI, 2000, p. 45). 
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Os Awá conservam um importante legado de crenças tradicionais referentes à saúde. 

Por exemplo, acreditam que fazer trabalho pesado na mala hora, ou seja, nos momentos em 

que o sol se encontra em seus pontos extremos (6:00, 12:00 e 18:00), pode causar “torcedura 

de corpo” (trombose). Mediante esta crença, garante-se o direito a não trabalhar por horas em 

que há presença de luz solar. Também acreditam no mal viento ou chutún que afeta 

principalmente às crianças, podendo ser interno (diarréia e vômito) ou externo (dores em 

diferentes partes do corpo). Existe também o espanto ou susto, que tem a ver com o fato de 

que uma pessoa esteja sem fôlego, sem vontade, desnorteada e com febre; sem razão aparente 

(DGAI, 2000. p. 48). 

Mas, uma das características da prática medicinal tradicional dos Awá é o uso de 

parteiros (paish tasana ou pija saam, em língua Awapit), homens encarregados de ajudar às 

mulheres grávidas no parto. Os parteiros se encarregam de apalpar o ventre das mulheres 

grávidas, aplicando gordura de galinha para garantirem que a criança nascerá na posição certa 

“de cabeça para Baixo”, embora só o façam nos últimos dois meses da gravidez. No momento 

do parto administram água com canela ou caldo com dois ovos às grávidas para elas 

possuírem a força para o parto. Elas se sentam sobre seus joelhos com as pernas separadas e 

seguram um pau vertical pendurado de uma viga para puxar para baixo à criatura, cobrindo 

sua nudez com uma manta delgada (DGAI, 2000, p. 49). 

O parteiro se encarrega de receber a criança recém nascida, cortar o cordão umbilical 

com tesouras, atá-la e desinfetá-la com álcool; assim como de lavar a mãe e a criança recém-

nascida, no dia seguinte, com folhas de laranjeira. A placenta (paish ou paishto, em língua 

awapit), é enterrada sob a casa onde nasce a criança na direção do nascer do sol junto com o 

umbigo, como uma mostra de que a criança pertence à casa onde nasce, criando-se, assim, um 

vínculo para a vida toda, o elo territorial. As crianças são batizadas com água, seguindo a 

tradição cristã, mas o oficiante da cerimônia não é sacerdote mas qualquer pessoa mais velha 

que, a partir desse momento, torna-se compadre, responsável pela assistência à criança em 

caso de necessidade. Esta instituição se denomina compadrio por água (DGAI, 2000, p. 39). 

Os rituais funerários correspondem aos donos do morto, ou seja, seus familiares, os 

quais , no entanto, não participam das orações e as encomendam para outra família, mas 

podem fazê-lo, para os apenas conhecidos (DGAI, 2000, p. 39). Na tradição Awá, os mortos 

são enterrados emBaixo das casas, as quais, pelo menos enquanto houver terra disponível, são 

abandonadas e se tornam a casa do espírito, realçando a tradição estabelecida desde o 

batismo. Existem inúmeras lendas na tradição Awá, nas quais os viajantes que utilizam uma 

casa abandonada para passar a noite, geralmente, não conseguem dormir e passam mal como 
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sinal de que devem pedir permissão ao espírito dono da casa, que está enterrado emBaixo 

dela39. 

Um dos aspectos determinantes na ocupação do território Awá foi a importância da 

mineração no povoado de Barbacoas, porto sobre o Rio Telembí na planície do Litoral 

Pacífico, durante a época colonial, o século XIX e, ainda, parte do século XX. O caminho 

Pasto e Barbacoas tinha que ser construído dado que, durante o século XIX e parte do XX, a 

comunicação do altiplano narinhense com o resto do país era muito precária e resultava mais 

fácil estabelecer uma via de comunicação com o litoral do Pacífico para que, por este 

caminho, se abastecessem os centros mineradores do litoral com produtos agrícolas do 

altiplano e a este último chegassem as mercadorias importadas desde os países do capitalismo 

emergente, como a Inglaterra. 

O caminho foi feito pela margem direita do Rio Guiza, atravessando o território 

ancestral Awá, gerando forte pressão sobre seu território e propiciando a evolução do grupo 

Awá com diversos graus de desculturização (INCODER, 2004, p. 14). Um primeiro grupo 

consiste de indígenas que se tornam trabalhadores da obra e vão sendo assimilados pela 

mestiçagem social e cultural, sendo, na atualidade, 30% da população Awá de Nariño que, em 

termos gerais, não apresentam diferenças significativas nos seus modos de vida e na 

integração com as instituições do Estado em relação ao restante das populações camponesas. 

O segundo grupo consiste em indígenas que se afastam para as bacias dos Rios Gualcal 

e Vegas, área ao sul, distante na época do caminho entre Pasto e o Litoral pacífico, mas que, 

em nossos dias, vem sendo colonizada por camponeses. Na área, predominam roças de 

tamanho médio, que permitem o cultivo de produtos básicos, mas impossibilitam a caça e a 

pesca, atividades tradicionais dos povos indígenas. Nesta categoria, encontram-se 35% dos 

indígenas Awá de Nariño (INCODER, 2004, p. 14). 

Os 35% restantes da população Awá de Nariño correspondem às comunidades que 

mantém seus modos de vida tradicionais relativamente pouco modificados pelo afastamento 

das áreas de influência mestiça. Eles se assentam nas bacias dos rios Nulpe, Cangupí, 

Canumbí, Albí, Cuembí, e San Juan (na fronteira entre a Colômbia e o Equador). Nesta área, 

também, têm se assentado recentemente populações deslocadas das outras áreas, embora 

muitos deles tenham migrado até o Equador que se tornara importante área de ocupação Awá 

(INCODER, 2004, p. 15). 

                                                      
39 Lendas Awá, relatadas para o autor por habitantes do Cabildo San Andrés, no Putumayo, em setembro de 
2003. 
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Vários acontecimentos da década de 1930 contribuíram para modificar a dinâmica da 

região: diminuição da produção aurífera, a construção de vias para ligar o altiplano narinhense 

com o interior da Colômbia e a região andina com a Amazônia (pelo conflito bélico contra o 

Peru, já mencionado). O governo impulsiona a colonização da vertente da Cordilheira dos 

Andes e constrói pontes sobre o Rio Guiza, facilitando a colonização da área Awá e o 

deslocamento dos indígenas para o Equador e o Putumayo (DGAI, 2001a, s. n.). 

Entre 1910 e 1930, constroe-se a estrada de rodagem entre Pasto e El Diviso e, entre 

1930 e 1950, a estrada de ferro (INCORA, 2001a, p. 6). É a construção desta estrada que leva 

a uma forte integração do território Awá no Estado, mudando a organização sociopolítica dos 

Awá, que passam de comunidades com uma estrutura de poder quase autárquica, em que se 

centraliza o poder nos chefes de família, para uma representatividade nos cabildos (DGAI, 

2000, p. 32). Os padrões de assentamento tradicionais também mudam passando da total 

dispersão a um importante número de assentamentos com povoamento nucleado em torno das 

escolas. 

Para compreendermos as razões que levaram ao estabelecimento dos Awá no Putumayo, 

devemos analisar a importância da migração como estratégia usada pelos Awá para responder 

às limitações decorrentes da pressão sobre as terras férteis disponíveis e aptas para labores 

agropecuários. Quando esta pressão foi muito forte na vertente ocidental da Cordilheira dos 

Andes, eles foram se deslocando, em primeiro lugar, para a planície do Litoral Pacífico, em 

segundo lugar, para o norte do Equador (apenas, continuidade natural para o sul de sua região 

original, no departamento de Nariño) e, finalmente, para além da cordilheira, até chegar na 

vertente oriental na planície amazônica, cujas condições ecológicas e a disponibilidade de 

terras contribuíram para levar um importante número de indígenas Awá a se estabelecer ali. 

Contudo, tal tipo de migração não é direta (do assentamento A ao B), mas implica a 

moradia em vários assentamentos intermediários. No caso da migração dos Awá de Nariño, 

eles iam embora como trabalhadores sazonais em fazendas de colonizadores do Putumayo, 

deixando suas famílias em Nariño, e depois voltando pelas mesmas fazendas quando 

asseguravam a posse da terra no Putumayo (Osborn, 1991, p. 251-4). Contudo, este processo 

levou à gradativa adaptação dos indígenas ao modo de vida camponês e à relativa perda das 

características culturais indígenas tradicionais, num processo similar ao acontecido nas 

comunidades indígenas envolvidas na construção do caminho entre Túquerres e Tumaco. 

A maior parte dos Awá que povoaram o Putumayo não vem das áreas mais antigas de 

assentamento Awá. Ela vem de assentamentos Awá da parte baixa da cordilheira, da planície 

do Litoral Pacífico ou de povoados localizados em proximidades da estrada Túquerres-
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Tumaco como Altaquer, Junín ou El Diviso. Alguns grupos Awá migraram mais 

recentemente da vertente da cordilheira para a planície do Pacífico já que muitas comunidades 

Awá se estabeleceram em localidades como: La Variante, Caunapí e Playas del Mira, em 

proximidades do Rio Mira e entre os povoados de La Guayacana e Llorente, vindo da parte 

alta das bacias dos rios Vegas e Nulpe (DGAI, 2001a, s. n.). Este primeiro deslocamento 

interno mostra como se dá o processo de migração progressiva dos Awá, que não chegaram 

ao Putumayo diretamente de seus primeiros assentamentos em Nariño, e também ajuda a 

entender o gradativo processo de des-culturização das comunidades Awá que se 

estabeleceram no Putumayo. 

O deslocamento progressivo dos Awá está mostrado no Mapa 2, podendo-se observar 

como eles passaram por vários lugares de Nariño antes de chegar no Putumayo. 

O mapa mostra que os Aa se deslocaram primeiro desde seu território ancestral, no sul 

de Nariño, até os povoados localizados na beira da estrada Túquerres-Tumaco como: La 

Guayacana, El Diviso, Junin e, principalmente, Altaquer; deste ponto chegaram até 

Túquerres, de onde partiram duas rotas de migração, a primeira passando por Ipiales e 

Córdoba até chegar a Orito, seguindo a trajetória do Oleoduto Transandino e, a segunda, 

passando por Pasto, o “Alto Putumayo”, Mocoa e Villagarzón, seguindo a estrada entre Pasto, 

Mocoa e Puerto Asís. Ainda houve uma terceira rota de migração desde o Território Ancestral 

Awá, passando pelo norte do Equador, até chegar no sul do Putumayo, no Município de San 

Miguel40. 

O Putumayo é uma área de importante quantidade de população indígena, mesmo se não 

pode ser comparada com departamentos da Amazônia ocidental, nos quais a população 

indígena é predominante. Em 1997, esta população representava 8,3% do total demograficoe 

equivalia a 3,2% do total da população indígena nacional. Era o oitavo departamento com 

maior população indígena do país e o oitavo na relação entre população indígena e população 

total (DNP, 1998, p. 18). A população indígena do Putumayo pertence a 12 povos indígenas 

distintos que ocupam aproximadamente 5,83% da extensão do departamento (DANE, 2003, 

p.13). 

                                                      
40 Entrevista com Gabriel Bisbicuz, realizada, em setembro de 2003, por Camilo Bustos. 
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Só seis dos povos indígenas existentes, atualmente, no Departamento do Putumayo 

podem se considerar como originários desta área (Kofán, Inga, Camentsá ou Kamsá, Siona, 

Coreguaje e Huitoto ou Witoto). Os outros seis deles (Awá, Embera-Katío, Nasa-Páez, Pasto, 

Yanacona e Quichua) provêm de outras regiões e têm se estabelecido no Putumayo como 

parte do processo de colonização desta região nos últimos setenta anos. Eles têm criado os 

seus próprios territórios, em muitos casos, de acordo com os seus padrões de assentamento e 

suas características culturais tradicionais; em outros casos, integrando caracter´siticas de 

assentamento e tradições culturais das comunidades não indígenas, sendo considerados assim 

como camponeses-indígenas. 

Este aspecto revela a existência de um processo de re-territorialização bem sucedido, já 

que tais povos indígenas geraram novas territorialidades em áreas relativamente afastadas e, 

em alguns casos, muito diferentes daquelas dos seus territórios ancestrais. O processo de 

povoamento aconteceu desde a década de 1950 e, nesse tempo, se têm estabelecido duas ou 

três gerações nesses novos territórios. A legitimidade da territorialização tem sido socialmente 

reconhecida pelas comunidades indígenas e não-indígenas vizinhas, embora, no seio da 

organização indígena local (OZIP), ainda não se dê tanta importância à comunidade Awá e às 

outras comunidades exógenas (Nasa-Páez, Embera, Pasto, Yanacona, Quichua) quanto às 

comunidades autóctones (Ingá, Camentsá, Kofán, Siona, Huitoto, Coreguaje). 

A comunidade Awá se estabeleceu no Putumayo desde a metade da década de 195041. 

Os distintos assentamentos surgiram no decorrer do tempo nos afluentes da margem ocidental 

do Rio Putumayo, afastando-se da Cordilheira dos Andes. Os assentamentos mais antigos 

estão no norte e os mais recentes no sul, segundo a direção principal da colonização. 

Os Awá chegaram no Putumayo e se assentaram nas margens dos rios Vides, San Juan e 

Conejo. Depois disso, espalharam-se conformando as distintas comunidades existentes 

atualmente: Damasco, Villaunión, Siloé, Playa Larga e San Andrés (Nas margens do Rio 

Vides), Cañaveral, Miraflores, Caicedonia (na margem direita dos Rios Conejo e San Juan), 

Los Guaduales (do lado do Rio Orito) e outras. As principais comunidades Awá existentes 

atualmente são mostradas no Mapa 3. 

 

                                                      
41 Entrevista com Dioselino Descanse e Eduardo Canticuz, realizada, em setembro de 2003, por Camilo Bustos. 
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O mapa mostra como o território Awá tem duas grandes áreas de concentração: a 

primeira, na bacia do Rio Vides, onde se localizam as comunidades: Playa Larga, Florida-

Alto Sardinas Siloé, Villaunión, Damasco-Vides e San Andrés, e a segunda, entre os Rios San 

Juan, seu afluente o Rio Conejo e o Rio Orito, onde se localizam as comunidades: Selva 

Verde, El Espingo, Bajo Bellavista, Caicedonia, Cañaveral-Miraflores e Alto Temblón. 

Ao sul do Rio Orito se localizam as comunidades: Los Guaduales, Inkal-Awá e 

Aguablanca. Na beira da estrada entre Mocoa e Puerto Asís está a Comunidade Campobello. 

As formas de assentamento dos primeiros Awá do Putumayo não seguem um padrão 

comum. Em alguns casos, os pioneiros trabalham primeiro em sítios ou fazendas de colonos, 

conseguindo algum dinheiro e investindo na compra de uma área, geralmente propriedade de 

indígenas Inga (ao norte) ou Kofán (ao sul). Esta última comunidade recebeu estas áreas como 

reserva por parte do governo nacional, pelo que, supostamente, não poderia vendê-las; isso 

faz com que os compradores não possuissem nenhum título de propriedade e não tivessem, 

portanto, nenhuma possibilidade de recurso jurídico ante a Lei quando precisaram dela, como 

cuando quiseram reclamar das fumigações do Plano Colômbia. 

Tal é o caso do povoamento das comunidades Playa Larga e Florida Alto-Sardinas, 

localizadas, a primeira, às margens do Rio Vides, e a segunda, entre este rio e o Rio 

Putumayo, sendo as localizadas mais ao norte entre os assentamentos Awá do Putumayo. Os 

primeiros povoadores destas comunidades chegaram por volta de 1960. O pioneiro foi 

Antonio Taicuz que vinha de La Guayacana (Nariño), onde as terras eram ruins. Ele chegou a 

estas terras e, embora não existam evidências de que tenha comprado sua parcela, seu genro, 

que tinha vindo antes, o fez, convencendo Antonio a ir para esse lugar. Ele se estabeleceu lá 

com sua esposa, María Canticuz e seus filhos, depois chegaram seus irmãos com suas esposas 

e famílias: Gonzalo Taicuz e Carmen Canticuz, Nicanor Taicuz e Julia Guanga, Leônidas 

Taicuz e Victoria Canticuz42. Os descendentes deles conformaram a comunidade Playa Larga, 

com exceção de Gonzalo que se estabeleceu fora e conformou, anos depois, a comunidade de 

Florida Alto-Sardinas junto com indígenas de outros povos e vários camponeses (DGAI, 

2001a, s.n.). 

Pelo menos no caso da Comunidade Florida-Alto Sardinas, alguns dos seus membros 

compraram o pedaço de terra, como é demonstrado no depoimento de uma família indígena 

desta comunidade (conformada por homem Inga e mulher Embera) a antropólogos da 

                                                      
42 Neste caso, é possível ver como os casais Awá são formados por um grupo de irmãos que se casam com um 
grupo de irmãs de outra família, conformando o que tem sido chamado de alianças estruturais: os irmãos Taicuz 
cassaram-se com as irmãs Canticuz. 
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“Dirección General de Asuntos Indígenas”-DGAI, os quais contam que compraram a terra 

onde vivem de José Maria Buesaquillo que por seu sobrenome, também devia ser indígena ou 

descendente dos indígenas Inga (povoadores ancestrais da região). (DGAI, 2001a, s.n.). 

Na comunidade indígena Awá de Aguablanca, localizada às margens do Rio Acaé, no 

Município de Orito e perto do limite com o Município de Puerto Asís, as condições do 

assentamento variam ligeiramente. Os indígenas pioneiros foram Leonidas e  Marco Antonio 

García que chegaram de Altaquer, no centro do território Awá e do lado da estrada Túquerres 

- Tumaco (INCORA, 1997, p. 16). Leonidas tinha sido trabalhador agrícola em povoados 

como Villagarzón e Puerto Asís. Ele entrou por Puerto Asís nos inícios da década de 1960, 

buscando um lugar onde fosse possível conseguir terra própria, pegando o curso do Rio 

Putumayo de montante até a foz do Acaé e à montante desse rio até chegar á foz da Quebrada 

Mojosa onde vivia um indígena Kofán de sobrenome Queta que era o dono do território e a 

quem pediu permissão para ficar ali, trazendo posteriormente sua família. Em seguida, trouxe 

sua família e as de seus irmãos: José, Maria Luisa e seu esposo, Guillermo Nastacuaz e Luis 

Alberto, além de outros irmãos e seus respectivos filhos (DGAI, 2000, p. 65-66). 

A maior parte das comunidades Awá se estabeleceram no Putumayo nos inícios da 

década de 1960. Como já foi mencionado, ao falar da história da colonização, é nesta época 

que a exploração petrolífera se encontra em auge e muitos dos indígenas também chegaram 

motivados pela possibilidade de conseguir terra aproveitando os incentivos dados à 

colonização pelas firmas petrolíferas, foi o caso da comunidade Los Guaduales, localizada 

apenas a 5 km de Orito, na várzea do rio homônimo. Os primeiros povoadores, ao chegar 

nesta área, foram Elias García Pai, Gratiniano García Pascal, Luis Laberto Nastacuaz e suas 

respectivas famílias. Quinze anos depois, chegou uma segunda leva da qual faziam parte 

Rosendo García e sua esposa, Mariana Pai; Timoteo Pérez e Margarita Leyton (colonos) e os 

irmãos Zabulón e Julio Pascal (DGAI, 2000, p. 74). Chegaram de lugares como Barbacoas, El 

Diviso, Tumaco, Altaquer e Ricaurte, que estão localizados na área de planície do Litoral 

Pacífico ou do lado da estrada Túquerres-Tumaco, pelo que já estavam fortemente 

desculturalizados quando chegaram no Putumayo e escolheram este lugar porque eram 

parentes dos primeiros povoadores. Pelo menos, no caso da segunda leva de colonizadores, 

tiveram que pagar pela terra, mas acharam-na barata e decidiram também se estabelecer na 

margem oposta do Rio Orito (INCORA, 2001a, p. 8). 

O caso mais antigo documentado de assentamento Awá no Putumayo corresponde às 

comunidades Bajo Bellavista e Caicedonia, localizadas na margem direita do Rio Conejo, 

afluente do Rio San Juan, que também recebe as águas do Rio Vides, sendo as bacias dos rios 
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mencionados as áreas principais de assentamento Awá. As famílias que conformaram a 

comunidade Caicedonia vinham do setor Rosário na Vereda La Guayacana (importante centro 

de emigração dos Awá do Putumayo). Elas se assentaram primeiro na foz do Rio Vides no 

San Juan e depois subiram em direção à montante do rio San Juan até a foz do rio Conejo e, 

por este, até a margem direita, onde se assentaram definitivamente. A primeira família foi a de 

Teodoro Pai com sua esposa Hermelina Canticuz e seus filhos, Nazario, Guillermo, Oliverio e 

Eduardo, que chegaram em 1950; em 1953, chegou Mario Taicuz com a sua família; em 

1955, chegou Santos Guanga Pai e, em 1957, Mario Guanga (INCODER, 2004, p. 12). Os 

descendentes de ambas as famílias conformariam as comunidades de Bajo Bellavista e 

Caicedonia. 

Mais ao sul, entre a bacia do Rio Conejo e a do Rio Caldero (afluente do Rio Orito), 

localizou-se a comunidade de Cañaveral. Também em inícios da década de 1960, chegou 

Timoteo Pascal junto com sua esposa e seus seis filhos, também, procedentes das áreas Awá 

da planície do Litoral Pacífico narinhense. Os filhos se criaram no lugar e, depois de 

constituírem famílias próprias, migraram para o Município de San Miguel, ao sul do 

Putumayo e em proximidades da fronteira com o Equador, chegando a ser a base do 

povoamento Awá neste município. Dos irmãos, só um, chamado Milton Pascal, ficou no lugar 

com sua esposa, Angelina Guanga, e teve oito filhos que foram a base de povoamento de 

Cañaveral, junto à família de Sixto Yascuarán e Elvira Bolaños (da etnia pasto) e as pessoas 

de outras etnias (Inga e Nasa), além de camponeses colonos (INCORA, 2001b, p. 8-9). 

A comunidade de Damasco Vides, localizada perto da confluência entre o Rio Vides e o 

Rio San Juan, foi povoada, em 1962, por Francisco Pai, sua esposa, Carmen Ortíz (não-

indígena), e seus filhos; com eles, também, chegaram Ricardo Pai Guanga e Carmelina 

Guanga, Alfredo Jojoa (da etnia Inga) com sua esposa, Juana Francisca Pai. Eles vinham de 

Altaquer e chegaram por Villagarzón até se estabelecer no Rio Vides e pelas margens deste 

rio até sua confluência com o San Juan (INCORA, 1997, p. 16), seguindo o mesmo rumo dos 

povoadores de Playa Larga e Florida Alto- Sardinas. Eles acabaram se estabelecendo no 

mesmo lugar onde tinham chegado anteriormente as famílias que povoaram as comunidades 

de Caicedonia e Bajo Bellavista. 

Na bacia do Rio Vides se estabeleceram, ainda, mais duas comunidades Awá que se 

somaram às já mencionadas de: Playa Larga, Florida-Alto Sardinas e Damasco-Vides. No 

município de Villagarzón, encontra-se a Comunidade Siloé, formada por Emilio Nastacuaz e 

sua esposa Elvira Pai, que chegaram de La Guayacana e se localizaram ao sul de Playa Larga 

e ao oeste de Florida-Alto Sardinas. Com eles, também, chegaram Alfredo e Evangelista 
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Cuarán (da etnia Pasto), que vieram de Córdoba, no altiplano narinhense, e Manuel Yela e sua 

família, de Sotomayor, outra área do Departamento de Nariño. Já ao sul de Siloé, na mesma 

margem do Rio Vides, mas em área pertencente ao município de Puerto Caicedo, se constituiu 

a comunidade Villaunión, formada por Andrés Ibarra e sua esposa, e Mariano Buesaquillo e 

sua esposa. Ambos os casais chegaram de Mocoa (INCORA, 1997, p. 16) e, apesar de não 

serem de ascendência Awá, a maioria dos membros que vieram posteriormente o eram, 

consolidando-se uma continuidade espacial entre Playa Larga, ao norte, e Damasco-Vides, ao 

sul. 

Uma das comunidades relativamente mais recentes é de El Espingo, cujos fundadores 

foram os irmãos Roberto e Misael Pai, que chegaram de Llorente, também na área Awá da 

planície do Litoral Pacífico (INCORA, 1997, p. 16). Esta comunidade se estabeleceu em área 

entre as bacias dos rios San Juan e Orito, no Município de Orito. O resto das comunidades 

Awá é formado por descendentes ou parentes dos indígenas originários, chegando a se tornar 

comunidades independentes. 

Assim como no caso de Playa Larga e Florida-Alto Sardinas e de Caicedonia e Bajo 

Bellavista, outras comunidades surgiram como extensões de um núcleo inicial; as 

comunidades San Andrés e Las Vegas, localizadas nas margens do Rio San Juan, próximas da 

confluência com o Vides, surgiram como uma extensão de Damasco-Vides; do mesmo modo 

a comunidade Miraflores, ao leste de Cañaveral, surgiu como extensão desta; também a 

comunidade Selva Verde, localizada ao leste de El Espingo, e a Comunidade Alto Temblón, 

ao norte de Los Guaduales, surgiram, cada uma delas, como extensão das correspondentes. 

Como já foi mencionado, algumas famílias Awá chegaram até o Município de San 

Miguel, nas proximidades da fronteira com o Equador, formando as comunidades: Cristalina 

II, Monterrey e Alto Convoy. Alguns dos povoadores destas comunidades são descendentes 

dos fundadores de Caicedonia, enquanto outros foram famílias Awá que chegaram inclusive 

do Equador, como foi o caso da família de Ramón Rodríguez Bisbicuz, cujos filhos, Gregório 

e Francisco, formaram a comunidade Cristalina II, em proximidades do sítio urbano de La 

Dorada, sede municipal de San Miguel43. 

Enquanto Francisco ficou em Cristalina II com a sua família, Gregório depois foi morar 

em Orito e contribuiu na conformação da Comunidade Los Guaduales. Seus pais foram morar 

também lá quando sua mãe adoeceu e eles tiveram que procurar atendimento médico, que era 

melhor em Orito do que em San Miguel (INCORA, 2001a, p. 9). Depois de estar um tempo 

                                                      
43 Entrevista com Gregório Rodriguez, realizada, em 18/03/2007, em Orito, por Camilo Bustos. 
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em Los Guaduales, Gregório também ajudou na formação do Cabildo Awá-Sevilla, agrupação 

de indígenas Awá espalhados na área urbana e em diversos lugares do Município de Orito 

entre os quais se encontra um número de membros de outras comunidades indígenas e de 

colonos, pelo que seu reconhecimento como comunidade especificamente Awá, tem sido 

difícil até nossos dias. 

O resto das parcialidades Awá correspondeu a famílias que se assentaram em áreas 

relativamente separadas do resto. A mais numerosa destas comunidades é Inkal Awá 

(chamada El Rubi até 2005), no Município de Orito. Outro caso é o do Cabildo Campobello, 

formado por umas poucas famílias Awá habitantes do centro urbano do mesmo nome, situado 

5 km ao norte de Puerto Caicedo pela estrada principal, que se comunica com Mocoa. 

Também perto da área urbana de Puerto Caicedo e próxima da foz do Rio San Juan no Rio 

Putumayo, encontra-se a Comunidade Bajo San Juan, formada por uma só família extensa que 

agrupa os lares de Gerardo Carlosama Canchala (da etnia Pasto) e sua esposa, Florinda 

Nastacuaz Pai (da etnia Awá) e seus filhos solteiros; Jesús Carlosama Nastacuaz e família; 

Luis Carlosama Nastacuaz e família e Maria Rosa Nastacuaz e filha. As duas senhoras 

Nastacuaz chegaram das proximidades de Tumaco, ou seja, da planície do Litoral Pacífico, 

embora não tenham relações de parentesco entre si (DGAI, 2001b, 59). Esta comunidade 

estava reconhecida como Awá pela ACIPAP em 2001, mas, em 2003 decidiu se desvincular 

da ACIPAP e se reconhecer dentro da etnia Pasto. Em 2007, a ACIPAP decidiu manter às 

famílias dentro do território Awá com o nome “Brisas del Palai”44. 

De acordo com o Plano Integral de Vida do Povo Awá do Putumayo45, em 2004, existia 

uma população de 2237 indígenas Awá organizados em 547 famílias, que conformavam 20 

comunidades (OIM, 2004, p. 37). No entanto, nesse estudo, não foi incluído o Cabildo Awá-

Sevilla, que concentra um grande número de famílias. 

Cada uma das comunidades Awá conformou seu próprio cabildo, os 21 cabildos 

resultantes conformaram a “Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo” 

(ACIPAP). Quanto à correspondência com a estrutura política do Estado colombiano; dos 21 

cabildos, dez pertencem ao Município de Orito, cinco ao Município de Puerto Caicedo, três a 

                                                      
44 Informação levantada mediante entrevista com Carlos Agreda, encarregado de projetos da ACIPAP, em 
15/02/2007, por Camilo Bustos. 
45 O Plano Integral de Vida do Povo Awá do Putumayo é o Plano de Desenvolvimento a longo prazo das 
comunidades Awá, tendo sido feito para fortalecer seu processo organizativo e financiado pelo Componente 
Social do Plano Colômbia entre os anos 2003 e 2004. O autor participou como encarregado do componente de 
“Território e Meio Ambiente”. 
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Villagarzón e três a San Miguel; embora também se reconheça a existência de mais indígenas 

dispersos que não pertencem a cabildo algum46. 

Os cabildos, entretanto, são apenas instituições políticas, a autonomia territorial só é 

reconhecida por meio da figura do resguardo
47 (equivalente, no Brasil, à “terra indígena”). 

Em 2003, existiam só três resguardos: Damasco Vides, Los Guaduales e Cañaveral–

Miraflores (que integra duas comunidades) que tinham uma extensão total de 3.107,522 ha, 

correspondendo somente aos 35% dos 8817 ha. reclamados como território próprio pelos Awá 

na época. Para 2006, entretanto, o panorama mudou e tinham sido criados mais cinco 

resguardos: Caicedonia, Bajo Bellavista, El Espingo e o Resguardo Integrado San Andrés-Las 

Vegas-Villa Unión (ACIPAP, 2007, s.n.) chegando a contabilizar 8.793,1025 ha. A intenção 

da ACIPAP é que, no futuro, o território Awá esteja completamente reconhecido em forma de 

resguardos  que somariam uma extensão próxima aos 10.000 ha. Contudo, ainda é difícil 

precisar a quantidade de indígenas existentes em todas as comunidades, já que os dados 

disponíveis são muito limitados, mas estima-se que sejam uns 2500 indígenas em total. 

                                                      
46 O documento do Plano de Vida registra a existência de mais duas comunidades em Orito (Las Rosas e Villa 
Luxán) e de uma comunidade em Puerto Asís (Miraflorez), que apenas estavam empezando seu processo de 
reconhecimento dentro da etnia Awá, em 2004. Em entrevista realizada pelo autor a Carlos Ágreda em 15 de 
março de 2007, ele também reportou a existência de algumas famílias Awá de número indeterminado no 
Município de Puerto Asís e em Churuyaco (área do piedemonte amazônico limítrofe com Equador que pertence 
administrativamente ao Município de Ipiales em Nariño). 
47 O Resguardo é, segundo a Constituição de 1991, uma entidade territorial distinta aos municípios e os 
departamentos, embora, ainda não tenha o reconhecimento social destes últimos. 
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Tabela 2. Comunidades Awá do Putumayo (2007) 

COMUNIDADE MUNICÍPIO ÁREA 

LEGALMENTE 

RECONHECIDA 

(ha) 

ÁREA EM POSSE (ha 

aproximadas) 

FAMÍLIAS PESSOAS 

 

Damasco Vides Pto. Caicedo 834,3761  37 (40) 134 (141) 

Cañaveral – 

Miraflores 

Orito 1981,7110  26 (29) 103 (116) 

Los Guaduales Orito 291,4349  51 209 

Playa Larga Villagarzón  130 23 126 

Siloé Villagarzón  50 26 98 

Florida/Alto 

Sardinas 

Villagarzón  150 14 63 

San Andrés, Las 

Vegas, Villa 

Unión 

Pto. Caicedo 1570,0395  36 85 

Campo Bello Pto. Caicedo  50 21 63 

Bajo Bellavista Orito 910,869  22 76 

Caicedonia Orito 1009,8050  30 115 

Selva Verde Orito 247,5953  17 64 

El Espingo Orito 1947,2717  29 122 

Alto Temblón Orito  249 28 134 

Inkal Awá (El 

Rubí) 

Orito  448 23 99 

Aguablanca Orito  683 26 116 (131) 

Cristalina II* San Miguel  185 35 168 

Monterrey* San Miguel  227 56 203 

Alto Convoy* San Miguel  322 29 N. D. 

Awá – Sevilla** Orito N. D. N. D. 287** N. D. 

TOTAL  8793,1025 2494 1104 1978 

Fontes: OIM (2004), INCODER (2006), ACIPAP (2007). 
*As famílias destas comunidades se uniram para garantirem terra como parte do projeto de criação do Resguardo 
“Irak del Sur” 
** As famílias desta comunidade estão atualmente divididas em dois grupos. Um de 137 famílias chamado 
“Almanawami” que aderiu ao projeto de constituição do Resguardo Irak del Sur e, outro, de 150 famílias que 
preferiram continuar como “Awá –Sevilla”; contudo, o número parece exagerado e é possível que se trate de 
pessoas e não de famílias. O dado foi obtido mediante entrevista com o encarregado de projetos da ACIPAP, 
Carlos Agreda, realizada em 15/03/2007, por Camilo Bustos. 
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Os dados da tabela mostram que, em 2007, existem dezenove comunidades Awá no 

Putumayo. Destas, oito conseguiram se conformar como resguardos, memo assim elas 

correspondem a grande parte do território Awá, embora não tenham a maior parte da 

população. A maior parte das comunidades está localizada no Município de Orito, contando 

dez comunidades, enquanto, do resto, três pertencem ao Município de Villagarzón, três, ao de 

Puerto Caicedo e três, ao de San Miguel. Das comunidades conformadas como resguardo, a 

maior é Cañaveral-Miraflores e, a menor, Selva Verde. 

A menor quantidade de famílias corresponde à Comunidade Florida-Alto Sardinas, com 

14, enquanto o maior número de famílias é o da comunidade Awá-Sevilla, com 287 (apesar de 

que o dado seja discutível). As comunidades menos povoadas são as de Florida-Alto Sardinas 

e Campobello, com 63 pessoas, enquanto que a mais povoada, descontando a já mencionada 

Awá-Sevilla, é Los Guaduales, com 209 pessoas. O alto número de habitantes das duas 

últimas comunidades mencionadas é devido a sua proximidade com a área urbana de Orito. 

Nas comunidades Damasco-Vides, Cañaveral-Miraflores e Aguablanca existe uma diferença 

negativa de população ente os dados de 2003 (em parêntese) e os de 2006, pelo que se 

presume que a redução no número de famílias e de pessoas corresponda ao deslocamento de 

famílias e pessoas por efeito do conflito armado. 

O processo de territorialização dos Awá do Putumayo levou à consolidação de uma 

identidade baseada numa mistura de características tradicionais dos Awá de Nariño com 

elementos materiais e espirituais próprios dos camponeses colonos do Piedemonte do 

Putumayo. Eles mantiveram a forma de assentamento ribeirinha e patrilocal, além da relativa 

dispersão e organização em unidades familiares que caracterizaram a ocupação do seu 

território ancestral no Departamento do Nariño48; porém, com uma integração parcial à 

economia nacional e uma relativa aceitação das instituições do Estado. 

As mudanças culturais têm uma diferenciação espacial dependendo de fatores como a 

relação entre o número de famílias Awá sobre o número total de famílias. Em comunidades 

onde existe grande mistura entre famílias Awá, de outras etnias e não indígenas, como 

Florida-Alto Sardinas, Campobello, Brisas del Palai e Awá Sevilla, não é fácil estabelecer se 

existe verdadeiramente uma territorialidade que esteja baseada num pertencimento a uma 

filiação comum. Por exemplo, em Florida-Alto Sardinas, a convivência entre famílias de 

distinta procedência, que não estão vinculadas por laços de parentesco ou afetivos, faz com 

                                                      
48 Haug (1994, p. 112) escreve que, no decorrer da migração Awá de seu território ancestral, os indígenas vão 
perdendo a sua identidade, mas seu novo modelo de comunidade ainda está baseado na filiação grupal do 
parentesco ou nos troncos familiares como no caso das comunidades Awá tradicionais. 
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que cada família assuma uma territorialidade construída de forma individual (DGAI, 2001a, 

s.n.). 

O padrão de construção das casas Awá do Putumayo é similar ao de Nariño As 

moradias se constroem sobre seis postes de Barbasco (Lonchocarpus Silvestris a.), madeira 

resistente à umidade, a uma distância de 1 e 1,5 m. do chão. O espaço que fica emBaixo da 

casa permanece seco e nele se acomodam as galinhas, os porcos e os cachorros à noite. 

Também se colocam tocos de madeira para alimentar o fogão. As casas são construídas em 

madeira de árvores próprias da floresta circundante como arenillo (Catostema comune) 

(DGAI, 2001a, s. n.) e Caraño (Tetragastris panamensis). Já o teto acostumava ser feito de 

folhas de palmeira de chonta (Iriartea deltóidea) ou Iraca (Carludovica palmatta), mas agora 

é quase sempre feito de telha de zinco ou, ainda, em telha de fibrocimento. Uma casa típica 

pode ser vista na Foto 1. 

A cozinha, entretanto, é construída aparte da casa ou de forma anexa ao edifício 

principal para evitar incêndios, possuindo teto feito em palmeira para conservar a frescura dos 

alimentos e porque o zinco se deteriora facilmente com a fumaça (DGAI, 2000, p. 60). Na 

cozinha, é construído o fogão, estruturado de forma quadrada ou retangular em madeira e 

levantado sobre postes. A caixa de madeira se enche de argila ou barro e sobre este recheio se 

colocam pedras entre as quais se colocará a lenha para cozinhar. Sobre as pedras, às vezes 

sustentadas por varinhas de metal, se colocam as panelas. Ao lado do fogão, está a mesa para 

as refeições. A maioria das vezes, num dos cantos da cozinha se faz um pequeno curral para 

os cuyes ou curíes (porquinhos da índia) (DGAI, 2001a, s. n.), estes últimos, roedores muito 

utilizados na região andina como alternativa de consumo de proteína animal e que se 

alimentam dos resíduos orgânicos da cozinha. Em muitas cozinhas, existe uma porta ou uma 

janela que dá para o exterior e na qual se faz uma plataforma em madeira de chonta para se 

lavar os utensílios domésticos. A foto 2 mostra uma cozinha típica. 

Somente algumas famílias da comunidade Campobello contam com fornecimento de 

serviços públicos, os quais não existem no resto das comunidades Awá do Putumayo. A água 

se toma de poços, rios, córregos ou é capturada por uma série de canais localizados em cima 

dos telhados das casas e conduzida por meio de mangueiras de borracha a grandes caixas 

d´agua de plástico (DGAI, 2000, p. 72); a iluminação noturna se faz com lampiões ou velas e 

não existe nenhum tipo de rede de esgoto. A foto 3 mostra como os indígenas ainda 

acostumam tomar banho e lavar as roupas nos rios.  

Em algumas escolas, existem instalações sanitárias feitas por instituições como 

ECOPETROL ou a prefeitura municipal, assim como redes de aqueduto que fornecem água 
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não tratada, como no caso da Comunidade Aguablanca (DGAI, 2000, p. 59). Algumas 

pessoas possuem plantas elétricas alimentadas a gasolina ou querosene. 

As casas podem possuir dois, três ou quatro cômodos de aproximadamente dois metros 

quadrados que funcionam como dormitórios, podendo ter camas de madeira ou não, já que, 

muitas vezes, as pessoas simplesmente dormem sobre uma esteira colocada sobre o piso de 

madeira. Em frente aos quartos, existe um corredor amplo que se usa para a reunião das 

pessoas depois da jornada de trabalho (DGAI, 2001a, s.n.); em alguns casos, um dos quartos é 

menor que o resto, podendo ser usado para guardar grãos, ferramentas de trabalho, etc. É 

importante ressaltar que este padrão de vivenda é usado por indígenas e não-indígenas, pelo 

que pode ser descrito como a típica vivenda camponesa do piedemonte amazônico 

colombiano e equatoriano. 

 

Foto 1: Casa de Alirio García, no Resguardo “Los Guaduales” em Orito Putumayo. 

 

Foto: Camilo Bustos, 19 de março de 2007 
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Foto 2: Cozinha comunitária do Resguardo “Los Guaduales”, no Município de Orito. 

 

Foto: Camilo Bustos, 19 de março de 2007. 
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Foto 3: Família Awá tomando banho e lavando as roupas à beira do Rio Orito. 

 

Foto: Camilo Bustos, 19 de março de 2007. 
 

A produção agrícola das comunidades está dedicada principalmente à sobrevivência, a 

maioria das famílias exploram roças de extensão média de 2 ha Os principais cultivares são: 

milho, banana da terra, mandioca, cana e yota (xanthosoma sagittiolium). O processo de 

cultivo começa com a zocala, ou seja, a derrubada dos arbustos e o mato; prossegue com a 

derrubada das árvores grandes, das quais se conservam parte do tronco, os galhos e as folhas 

para que voltem a crescer, e, por fim; a semeada, que se faz sobre o solo sem se limpar para 

que os galhos e o mato cortado, ao se decompor, forneçam os nutrientes para os novos 

cultivos (DGAI, 2001a, s.n.). Em alguns casos, quando o mato é muito denso, o solo é 

queimado após a derrubada; mas o profundo conhecimento do meio e a limitada extensão das 

explorações faz com que o solo não seja levado pelas chuvas pois conserva suficiente 

cobertura vegetal (DGAI, 2000, p. 60, 73). 

As técnicas de cultivo são relativamente simples, o milho, por exemplo, é semeado 

apenas lançando as sementes no ar e a colheita é feita após cinco meses. Entretanto o principal 

produto agrícola não é o milho, mas a banana da terra, cuja variedade mais comum é o chiro 

(Musa cavendishi), pequena banana que era usada originalmente para o consumo de porcos, 

mas que é também muito comum no consumo humano; o cultivo do chiro é intercalado com o 
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cultivo da mandioca (DGAI, 2001a, s.n.). Em menor escala, também, existem cultivos de 

pimenta, amendoim e frutas como banana, chontaduro (Bactris gasipaes), abacaxi, abacate e 

araçá (DGAI, 2000, p. 60). 

Existe ainda um manejo das atividades agrícolas baseado em temporalidades 

astronômicas. Os indígenas mais velhos consideram que o milho deve ser semeado no sexto 

dia da lua minguante, do mesmo modo que a banana da terra, a mandioca e a cana, 

procurando não chegar à fase crescente porque se estraga tudo. A colheita do milho também é 

feita na fase minguante que é o momento indicado para colher as frutas, cortar madeira e 

incubar os ovos. Quando se colhe a fruta, deve se tomar cuidado de fazê-lo de manhã ou em 

tarde ensolarada para que a árvore cicatrize rápido. Se se cortar a madeira em fase crescente, 

ela é atacada por cupim (Depoimento de Nicanor Taicuz, indígena da Comunidade Florida-

Alto Sardinas, disponível em DGAI, 2001a, s.n.). 

Os Awá e o resto das comunidades indígenas e camponesas do Putumayo criam 

pequenos animais como porcos, galinhas, patos, perus e os porquinhos da índia já 

mencionados; no entanto, geralmente não possuem animais de carga (cavalos ou mulas), 

sendo estas quase exclusivas dos colonos (DGAI, 2001a, s. n.). Entre os Awá é característica 

a criação de porcos soltos, mas, com o passar do tempo, esta forma de administrá-los vem se 

desaparecendo pelos estragos que estes causam nas roças alheias quando deixados soltos. A 

criação de porcos era atividade importante para os Awá e Nariño, representando uma das 

primeiras formas de auferir ingressos econômicos para os Awá do Putumayo, além de 

importante fonte de proteína animal para eventos especiais e possibilidade de poupança, além 

de objeto de troca no mercado (DGAI, 2000, p. 61). 

O costume de criar os porcos soltos é explicável porque os indígenas sentem que o 

animal dentro de um curral é como se estivesse preso, com relação a isto um indígena afirma 

 

Nós não acostumamos a tê-los em chiqueiro senão soltos (...) porque para 
nós, em chiqueiro, o animal é como se estivesse preso e a gente (gosta) é 
que esteja em liberdade, livres, todo animal que a gente tiver assim é prá que 
esteja em liberdade, porque encerrado, pois é como estar numa prisão e isso 
nós não gostamos (Tradução do depoimento, levantado em entrevista feita 
com Alirio García no Resguardo Los Guaduales, em 19/03/07, por Camilo 
Bustos.49 

 

                                                      
49 “Nosotros no acostumbramos a tenerlos en cochera sino sueltos (…) porque para nosotros en cochera el 
animal es como que estuviera preso y nosotros [nos gusta] que estén en libertad, libres, todo animal que 
tengamos asi es pa´que estén en libertad porque encerrado, pues es como estar en una cárcel y eso no nos ha 
gustado a nosotros” (Depoimento de Alirio García, Resguardo Los Guaduales, Orito) 
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Os indígenas, tanto como os colonos, costumam caçar e pescar embora ambas as 

atividades estejam severamente diminuídas por causa do desflorestamento e a poluição da 

água causada pala cultura da coca. Normalmente, a caça é feita à noite nos lugares chamados 

salados (pedaços de floresta conservados para permitir a caça e a extração). Entre os animais 

que são caçados, destaca-se a boruga (Myrmecophaga tridactyla), o guara (Dasyprocta 

fuliginosa), tintin (esquilo), pava de monte (Penelope jacquacu) e, às vezes, veados (mazama 

americana) e cerrillos (Tayassu spp.). A caça é uma atividade que se faz entre abril e junho, 

por ser a época da frutificação das palmeiras, cujos frutos constituem alimentos muito 

procurados pelos animais de caça (DGAI, 2001a, s. n.). 

A pesca (pelo menos em rios e córregos) parece ser uma atividade menos importante 

para os Awá do Putumayo, dado o amplo grau de contaminação dos córregos e rios com 

resíduos orgânicos e, sobretudo, químicos, decorrentes do processamento da coca. Por tal 

razão, nas últimas duas décadas tem se ampliado cada vez mais a importância da piscicultura, 

aspecto que será desenvolvido posteriormente neste texto. Entre os Awá, é costume pescar 

com anzol, já os colonos usam técnicas de maior impacto como a pistola e a rede (DGAI, 

2001a, s.n.). 

Como a atividade agrícola dos Awá visa à sobrevivência, existe escassa integração com 

mercados locais, isto devido também às dificuldades de transporte para levar os produtos aos 

mercados (DGAI, 2001a, s. n.). Inclusive em localidades próximas de áreas urbanas como Los 

Guaduales, existe muito pouca produção para o mercado de Orito, separando-se só os 

excedentes50. Geralmente, os indígenas mais jovens vendem sua força de trabalho 

ocasionalmente em sítios de colonos, trabalhando na colheita de milho ou plátano, ou 

raspando coca.  

De modo geral, os Awá trabalham buscando obter dinheiro para comprar a remesa, ou 

seja, aqueles artigos que são necessários mas não podem produzir, tais como: grãos (feijão, 

ervilha, lentilha), macarrão, café, chocolate, manteiga, sal, elementos de limpeza, pilhas, 

lâmpadas, lanternas, fósforos e outros (DGAI, 2001a, s. n.). As famílias não possuem muitos 

bens supérfluos com exceção de rádios de pilhas ou rádio toca-fitas (DGAI, 2000, p. 61). Em 

algumas comunidades, existe um televisor, que é alimentado por uma bateria elétrica, em 

                                                      
50 Na entrevista realizada com Alirio Garcia (feira no Resguardo “Los Guaduales” do Município de Orito, em 19 
de março de 2007, por Camilo Bustos), ele insiste em que eles só produzem para o consumo interno da 
comunidade, só se vende quando existe abundância de um produto, como a banana da terra ou a mandioca. 
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torno do qual as pessoas da comunidade se reúnem, por uma ou duas horas por dia, depois de 

terminada a jornada de trabalho, para assistirem às novelas ou aos telejornais51. 

A base alimentar dos Awá do Putumayo é a banana da terra (particularmente o chiro) e 

a mandioca que se acompanham com arroz; o complemento é realizado pelos grãos (feijão, 

ervilha ou lentilha) e a proteína animal pelos ovos, a galinha e os peixes (DGAI, 2001a, s.n.). 

A carne se come pouco, dada a restrição à criação de porcos e o monopólio da carne de boi 

pelos grandes produtores de coca para alimentar a seus trabalhadores (DGAI, 2000, p. 61), 

aliás, a caça tem a função de trazer a proteína animal para a maioria das comunidades, embora 

existam diferenças já que as comunidades mais próximas de centros urbanos estão muito 

distantes das florestas para a caça, enquanto que, nas mais afastadas, ainda existe área para o 

desenvolvimento da suinocultura em campo aberto, ao estilo tradicional dos Awá52. Embora 

existam cultivos de frutas, estas são muito pouco consumidas. Como existe só uma safra de 

milho ao ano e não está muito estendido o cultivo da cana, bebidas alcoólicas tradicionais 

como a chicha e o guarapo algumas vezes estão presentes nas atividades coletivas, mas vêm 

sendo substituídas pela aguardente e a cerveja (DGAI, 2000a, s.n.). 

Com relação à organização social, conserva-se a organização em famílias extensas, 

como já foi mencionado, mas a comunicação com familiares em comunidades distantes é 

escassa, dada a relativa autarquia de cada comunidade. Um aspecto característico das 

comunidades Awá do Putumayo é o costume de duas pessoas do sexo oposto que se juntarem 

não conformarem casal definitivamente até depois de certo tempo, prática conhecida como 

amaño e que é fortemente contestada pela igreja católica. Esta prática existe, também, dada a 

quase impossibilidade de uma relação de noivado formal dada a dispersão da população, pelo 

que as únicas chances de conformação de casais é durante as saídas ao mercado, nas festas ou 

nos carnavais realizados na comunidade ou nas comunidades vizinhas. Os esposos vão morar 

por um tempo na casa dos pais do marido ou na terra herdada por ele e, se por alguma razão a 

                                                      
51 Em algumas comunidades, localizadas perto de centros urbanos, onde existe fornecimento de energia elétrica, 
como Aguablanca, os moradores (principalmente as crianças) fazem uma procissão diária até a área urbana de 
Simon Bolívar para assistirem televisão e comprarem refrescos geladinhos. Isto se converte numa espécie de 
“ritual pagão” do qual participam membros das distintas famílias durante todas as noites, fazendo em grupo um 
percorrido de quase uma hora (DGAI, 2000, p. 62). Na comunidade de San Andrés, o autor também pôde ver o 
mesmo comportamento, só que, desta vez, a televisão encontrava-se numa quitanda na parte central da 
comunidade, próximo da escola e da cozinha comunitária. 
52 No caso da Comunidade Brisas del Palai, localizada perto de Puerto Caicedo, a caça já era uma atividade 
claramente residual, em 2001, dado o afastamento das florestas e a complicada situação de ordem pública que 
impedia a mobilização à noite (DGAI, 2001b, p. 49-50). Já no caso das comunidades El Espingo e Selva Verde, 
localizadas longe de centros urbanos, Alírio García (em entrevista feita no reguardo “Los Guaduales”, em 19 de 
março de 2007, por Camilo Bustos) relata que lá as famílias com menor quantidade de porcos, possuíam entre 5 
e 10 animais. 
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união não der certo, o casal se separa e os filhos ficam com a mãe, que busca apoio em seus 

pais para criá-los (DGAI, 2000a, s.n.). 

Como mencionado, a terra é partilhada e entregue pelo pai aos filhos homens para que 

se encarreguem de cultivá-la quando conformarem família, passando a ser de sua propriedade 

assim que o pai morrer. Existe uma relativa divisão sexual do trabalho: os homens se 

encarregam da pesca, da caça, da construção da moradia, da preparação das roças para o 

cultivo e da coleta da lenha. As mulheres se encarregam dos ofícios domésticos e do cuidado 

dos pequenos animais. Mulheres e homens participam nas atividades de cultivo e de colheita. 

De acordo com esta divisão sexual do trabalho, as crianças são socializadas dentro das 

atividades familiares; as meninas acompanham a mãe na cozinha e no cuidado dos animais e 

dos irmãos mais novos, enquanto os meninos apreendem os ciclos e as técnicas agrícolas, bem 

como os segredos da pesca, da caça e da construção das moradias. (DGAI, 2000a, s.n.). 

Com relação à organização política, a autoridade se centra na instituição do cabildo que 

está liderado pelo “gobernador”, que é o máximo representante da comunidade ante as 

instâncias municipais, departamentais e nacionais; também existe o “Vice-gobernador” ou o 

“Alcalde Mayor”, que substitui ao governador caso ele não possa exercer suas funções; os 

“alguaciles”, encarregados de trazer ante a autoridade do Cabildo à pessoa ou pessoas que 

tenham cometido uma falta; e o tesoureiro. Os membros do Cabildo são eleitos por todos os 

membros da comunidade (incluindo os não-indígenas) e ratificados pela Prefeitura Municipal 

(DGAI, 2001a, s.n.). 

As comunidades Awá não começaram sua trajetória política como cabildos, mas como 

“Juntas de Acción Comunal”, que são as organizações políticas próprias dos camponeses na 

Colômbia. Sua transformação em cabildos teve a ver com a necessidade dos colonos Awá de 

reconhecer seu passado indígena para adquirir vantagens que estão mais restritas para os 

camponeses não-indígenas. A principal vantagem que obtiveram foi o acesso à saúde, porque 

os indígenas do Putumayo pelo simples fato de pertencer a um cabildo têm a possibilidade de 

serem atendidos no sistema de saúde com melhor qualidade e com maior facilidade que os 

não-indígenas. No último capítulo, este aspecto e suas implicações serão desenvolvidos com 

maior extensão. 

Durante as décadas de 1980 e 1990, alguns membros das comunidades Awá foram 

integrando-se dentro da cultura da coca, embora esta fosse relativamente pouco cultivada em 

suas áreas, já que, apesar de que o mercado estimulasse a produção, eles preferiram continuar 

cultivando produtos de sobrevivência como a mandioca, a banana da terra e o milho (DGAI, 

2000, p. 61). Entretanto, muitos chefes de família e jovens migraram para as regiões onde o 
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cultivo estava em auge e poderiam receber bons salários embora esse processo não fosse uma 

mudança definitiva para o assalariamento. Quando, em meados da década de 1990, os cultivos 

de coca começaram a ser fumigados com glifosato, alguns Awá voltaram para seus territórios 

ancestrais no Departamento de Nariño, área para a qual se deslocou a cultura da coca. 

O conflito armado interno que assola a Colômbia, desde a década de 1950, tem o 

Putumayo como um dos departamentos mais afetados. Na área de assentamento dos Awá, 

existe a contínua presença da guerrilha insurgente FARC-EP, de presença no departamento 

desde 1984, como visto anteriormente. Apesar da importância da guerrilha como instituição 

reguladora da ordem social no Putumayo, a pressão das forças insurgentes sobre a população 

não-combatente, assim como a do Exército Nacional e dos grupos paramilitares têm causado 

assassinatos, deslocamento forçoso, roubo e confisco de produtos53. A organização em forma 

de cabildos e o apelo às tradições indígenas têm ajudado os Awá a adquirir um status de 

neutralidade que não é fácil de obter para as comunidades não-indígenas. Em parte, porque, 

ao constituir resguardos, têm assegurada a propriedade da terra e a produção para a 

sobrevivência que lhes garante um menor envolvimento com a produção de coca, que é o 

mais importante combustível para a guerra. 

Muitos destes últimos aspectos serão desenvolvidos nos capítulos seguintes, agora 

passaremos a descrever o Plano Colômbia e as suas políticas que se constituíram no chamado 

“Componente Social”. 

                                                      
53 O caso mais forte de deslocamento na comunidade Awá do Putumayo ocorreu na comunidade Siloé, do 
município de Villagarzón, da qual, em 2001, migraram 29 famílias (75 pessoas), por efeito da pressão da 
guerrilha após o ingresso dos grupos paramilitares. Estas famílias se estabeleceram em Mocoa, sendo que vinte e 
cinco delas voltaram em 2004. Também existem casos de deslocamento de outras famílias em Aguablanca e 
Damasco-Vides; entretanto, o caso mais dramático de violência foi o assassinato do dirigente indígena Aurélio 
Yascuarán Bolaños, líder do Resguardo Cañaveral-Miraflores, morto em novembro de 2003 e o posterior 
assassinato de toda a sua família, com exceção de sua esposa e seu filho mais novo. Desconhece-se a razão de 
seu assassinato e quais foram os autores, tendo sido culpados, tanto a guerrilha, quanto os paramilitares. 
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CAPÍTULO 2 

O PLANO COLÔMBIA E O SEU COMPONENTE SOCIAL COMO EXPANSÃO DO 

ESTADO E DAS RELAÇÕES CAPITALISTAS NO TERRITÓRIO NACIONAL 

 

O Conjunto de políticas conhecido como “Plano Colômbia” foi uma estratégia de 

combate à produção de narcóticos impulsionada pelo Estado colombiano. A origem desta 

iniciativa de fortes repercussões para as comunidades rurais tem a ver com o fracasso das 

estratégias pontuais aplicadas durante muitos anos (especialmente durante a segunda metade 

da década de 1990) e a necessidade de coordenar todos os projetos de erradicação numa 

política única para o território nacional. O Departamento do Putumayo foi a área principal de 

execução por ser, nos finais da década de 1990, a principal área produtora de cocaína na 

Colômbia. 

Este capítulo examina os antecedentes do plano, discutindo as primeiras políticas de 

erradicação de cultivos de coca no Putumayo e a mobilização popular que geraram. O plano 

será analisado, portanto, como uma resposta do Estado a este processo de resistência 

camponesa e como tentativa maciça de combater militarmente a produção de coca, assim 

como aos grupos insurgentes que regulam à sociedade marginal, dada a ausência das 

instituições estatais, porém, repetindo estratégias de dissolução e cooptação das formas 

tradicionais camponesas e indígenas dentro de seu projeto de conformação do Modo de 

Produção Estatista. 

Tal processo conjunto de formação territorial do Estado colombiano e de consolidação 

do Modo de Produção Estatista a partir dos fundos territoriais no piedemonte amazônico vem 

junto com um forte interesse na utilização de novas fontes de acumulação e reprodução de 

capital. Neste caso, além de recursos tradicionais como o petróleo e os hidrocarbonetos, os 

recursos naturais aparecem como uma nova raridade preste a ser explorada e as políticas 

territoriais objetivam garantir sua exploração prioritária sem, entretanto, modificar as 

características tradicionais de acumulação e as relações de desequilíbrio socioespacial da 

Colômbia. As políticas do Plano Colômbia, especialmente o Desenvolvimento Alternativo, 

serão o alicerce da nova forma de produção do capital. 
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1. Antecedentes do Plano Colômbia: Erradicação dos cultivos ilícitos e mobilização 

popular. 

 

O posicionamento do Estado colombiano com relação aos cultivos de entorpecentes tem 

sido sempre repressivo. Os distintos governos têm utilizado estratégias diferenciadas para 

combater a produção e, por conta disso, surgiram posições encontradas dentro das distintas 

instituições encarregadas da política anti-drogas. A partir de 1994, estas posições divergentes 

são unificadas e o discurso do Estado torna-se hegemônico, ligando-se aos delineamentos 

definidos a partir dos Estados Unidos. 

A história das estratégias de combate à produção mostra uma oscilação entre duas 

alternativas: a erradicação forçada mediante fumigação com herbicidas químicos e a 

erradicação voluntária por parte dos cultivadores que arrancam com raiz as plantas em troca 

de programas de desenvolvimento agrícola que lhes permitam oportunidades de sobrevivência 

diferentes dos cultivos de uso ilícito. Esta última estratégia é conhecida como 

“Desenvolvimento Alternativo”. Por trás da escolha de qualquer uma das duas alternativas 

está uma concepção diferente do cultivador, já que a opção pela fumigação lhe considera 

como criminoso, enquanto que a opção pelo desenvolvimento alternativo lhe considera como 

vítima de circunstâncias alheias a ele que lhe fizeram produzir cultivos ilícitos para sua 

sobrevivência. 

Na legislação colombiana, desde a década de 1920, os entorpecentes foram 

considerados prejudiciais para a saúde e foram lhes impostas punições para sua venda e 

importação (Lei 11 de 1920). Posteriormente, foram desenvolvidas distintas normas que 

apontavam para o mesmo objetivo, como impor multas e prisão para comerciantes ilegais e 

produtores de matéria prima (Lei 118 de 1928, Lei 45 de 1946, Lei 84 de 1946, Lei 23 de 

1962 e Lei 47 de 1967). Destacava-se nessas primeiras leis a ênfase em tratar o problema 

como assunto quase exclusivo do poder judiciário (Iglesias, 2003, p. 8). 

Por efeito da Lei 17 de 1973, o assunto toma maior força e será o próprio presidente da 

República quem passa a ser encarregado de definir um estatuto para o tratamento do problema 

dos entorpecentes e de criar uma instituição responsável por velar pelo cumprimento do 

mesmo. A instituição criada nesse mesmo ano foi o “Consejo Nacional de Estupefacientes” 

(CNE), encarregado de formular políticas, planos, programas e projetos para o combate à 

produção, tráfico e consumo de drogas por entidades públicas e privadas, porém, a definição 

de um estatuto só foi conseguida com a Lei 30 de 1986 (Iglesias, 2003, p. 8-9). 
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As políticas que surgiram, a partir desta época, estavam caracterizadas pelo 

desenvolvimento de operações especializadas sobre cada elo da corrente das drogas e foram 

motivadas pela maior influência do governo dos Estados Unidos, interessado em atacar o 

problema do narcotráfico mediante a redução da oferta, além do crescimento da Colômbia 

como exportador mundial de maconha no final da década de 197054 e do envolvimento de 

membros do governo no negócio das drogas. É assim que, durante a administração de Julio 

César Turbay (1978-1982), se realiza a primeira grande operação contra o narcotráfico na 

Colômbia, conhecida como Operación Fulminante, que implicou uma grande fumigação de 

cultivos de maconha no Depatamento de La Guajira, ao norte da Colômbia. Entretanto, os 

impactos da fumigação foram bastante criticados tanto pelo Congresso dos Estados Unidos 

(por meio da Emenda Percy, que proibia a destinação de verbas do governo americano para 

apoiar programas de fumigação), como por entidades do governo colombiano como o 

“Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente” (INDERENA) e o 

Ministério da Saúde que fizeram questão de questionar os estragos ambientais e os efeitos 

tóxicos do procedimento (Iglesias, 2003, p. 9). 

Em 1981, durante a administração Reagan, o Congresso americano anula a proibição 

existente sobre a fumigação e aprova verbas para erradicação com herbicidas. Na Colômbia, 

surgia uma profunda divisão dentro do governo entre as entidades mencionadas (INDERENA 

e Ministério da Saúde), além do “Instituto Colombiano Agropecuario” (ICA), que criticaram 

as fumigações de maconha com o herbicida Paraquat; e um conjunto de entidades como o 

próprio DNE, a Polícia Nacional, o Exército e o Ministério Público, que fizeram também 

pesquisas sobre as fumigações, mas ratificando seu sucesso e a falta de impactos negativos 

(Iglesias, 2003 p.9, 13). 

Uma segunda onda de fumigações aconteceu no governo de Belisario Betancur (1982-

1986), como resposta ao assassinato do Ministro da Justiça Rodrigo Lara Bonilla, em 1984. 

Desta vez, houve maiores restrições à possibilidade de críticas, fazendo com que as 

deliberações do CNE fossem secretas, tirando o INDERENA das deliberações e 

desconsiderando os resultados das pesquisas do Ministério da Saúde sobre a inconveniência 

das fumigações. Além disso, o ICA e o Ministério da Agricultura passaram a fomentar e 

apoiar as fumigações. 

                                                      
54 A Colômbia se torna, entre 1976 e 1979, o principal produtor mundial de maconha devido às ações de 
erradicação desenvolvidas no México em 1975 no bojo da Operación Condor (Vargas Meza, 2001, p. 317). 
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A promulgação do “Estatuto Nacional de Estupefacientes”, em 1986, marca um 

referente fundamental na luta contra as drogas na Colômbia porque, em seu artigo 42, impõe 

punições em dinheiro e em tempo de prisão a qualquer pessoa que possuir mais de 20 

plantas55 (maconha, coca e papoula). Portanto, é a partir dele que, por um lado, se oficializa a 

criminalização do cultivador de plantas destinadas à produção de drogas ilícitas, reconhecido 

como um delinqüente. Por outro lado, a erradicação forçada de qualquer uma das plantações 

anteriores adquiriu fundamento legal mesmo que o estatuto não especifique qual deva ser o 

método para tal estratégia. 

No entanto, nesse mesmo ano, surgiram novas críticas às fumigações quando é 

comprovado que elas têm pouca eficiência para deter a produção, favorecendo, em vez disso, 

favorecem o deslocamento dos cultivos para áreas ecologicamente mais frágeis. Nas críticas 

feitas pelo INDERENA, reconhece-se ainda a existência de um problema social maior por trás 

da produção de cultivos ilícitos. O Ministério da Saúde pede a suspensão das fumigações 

devido às múltiplas queixas das comunidades afetadas e de instituições. A falta de consenso 

entre as distintas entidades ecoava na opinião pública, fazendo com que, durante a 

administração Virgílio Barco (1986-1990), as fumigações fossem fortemente reduzidas56 após 

compromisso público do presidente durante a sua campanha (Iglesias, 2003, p. 11). 

Entre 1986 e 1990, a estratégia do combate ao narcotráfico se centrou na captura de 

pessoas envolvidas no negócio e na elaboração dos entorpecentes. Esta política estava 

relacionada, também, com as mudanças na atitude do governo americano que, em 1987, 

aconselhava concentrar os esforços na destruição dos laboratórios e refinarias de drogas, em 

vez de atacar os cultivadores57. Além disso, o CNE contratou a firma Ecoforest seguindo as 

recomendações do INDERENA para fazer um estudo sobre a fumigação com o herbicida 

glifosato que recomendaria não se aplicasse de avião de asa fixa pela possibilidade de 

                                                      
55 No Artigo 32 da Lei 30 de 1986, diz-se o seguinte: “El que sin permiso de autoridad competente cultive, 
conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, 
morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de 
dichas plantas, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de diez (10) a cuatrocientos (400) 
salarios mínimos mensuales. 
Si la cantidad de plantas de que trata este artículo lo (sic) excediere de veinte (20) sin sobrepasar la cantidad de 
cien (100), la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de uno (1) a cuarenta (40) salarios 
mínimos mensuales”. Disponível na Internet em http://w3.nuevosrumbos.org/documentos/Ley_30_de_1986.pdf. 
Acesso, em 16 de fevereiro de 2008, por Camilo Bustos. 
56 Entre 1984 e 1986, o número de hectares fumigados passa de 3.171 a 12.000, respectivamente. A partir deste 
ano sofre uma importante redução, passando a 4.397, em 1988, e chegando a apenas 796 em 1990 (Iglesias, 
2003, p. 13). 
57 De uma parte, os detentos por produção e tráfico de narcóticos passaram de 1.951, em 1985, a 5.596, em 1988. 
Por outra parte, os laboratórios destruídos passam de 137, em 1984 a 1.359, em 1987, e os insumos para 
produção confiscados neste período têm estatísticas similares (Iglesias, 2003, p. 10-11). 
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contaminação de fontes de água, do efeito de deriva e dos efeitos nocivos sobre animais e 

humanos (Iglesias, 2003, p. 11-13). 

Durante a década de 1990, esta tendência mudou, entre outros fatores, pela importância 

que tinha a produção de papoula para produção de heroína na Colômbia58. A administração 

César Gaviria (1990-1994) retomou as fumigações como estratégia para a redução dos 

cultivos de papoula, consolidando-se como o mais importante meio para a redução da 

produção durante este período. Devido às reações adversas que despertara o reinício das 

fumigações por parte das entidades tradicionalmente críticas a ela (INDERENA e Ministério 

da Saúde)59, o presidente censurou o Ministro da Saúde e exigiu uniformidade de critério ao 

gabinete ministerial sobre o tema, além de exercer pressão sobre o INDERENA para que o 

organismo tivesse um posicionamento menos enérgico e chegasse a ser neutro com relação às 

fumigações (Iglesias, 2003, p. 14). 

No Governo Gaviria, então, consolida-se a estratégia para conseguir um posicionamento 

uniforme por parte das diversas instituições do Estado em torno do problema das drogas, 

utilizando-se ideologicamente das fumigações como projeto fundamental do Estado e 

mostrando publicamente a crítica às fumigações como uma forma de apoio aos 

narcotraficantes. Esta estratégia estava destinada a criar um ambiente favorável às fumigações 

dentro da opinião pública, sendo nessa conjuntura que o CNE aproveita para estender tal 

procedimento para todo o conjunto dos cultivos ilícitos. O reconhecimento legal desta medida 

foi a Resolução 0001 do CNE de fevereiro de 1994 que define as fumigações como o melhor 

mecanismo para acabar com os cultivos de maconha, coca e papoula sempre que sua extensão 

seja maior que dois ha e não estejam associados com outros cultivos60 (Iglesias, 2003 p. 14).  

Estes últimos itens estavam como um reconhecimento implícito do governo da 

brutalidade da estratégia de fumigação se aplicada contra pequenos produtores, já que o 

herbicida utilizado poderia acabar não só com os cultivos ilícitos, mas com os próprios 

cultivos de sobrevivência dos pequenos camponeses. Pelo menos no escrito, o CNE ainda 

                                                      
58 A partir de 1990, houve grande mudança na estrutura do negócio das drogas por vários fatores, entre os quais: 
a diversificação da produção pela demanda de heroína nos Estados Unidos e de cocaína na Europa; o combate 
aos grandes chefões do tráfico, como Pablo Escobar, que “democratiza” a estrutura das organizações de 
traficantes e permite o surgimento de pequenas empresas mais difíceis de combater; e a crise estrutural do setor 
agropecuário colombiano, favorecido, entre outros fatores, pelas políticas neoliberais do governo Gaviria 
(Vargas Meza, 2001, p. 318). 
59 Em 1992, o Ministro de Saúde, Camilo González Posso, utilizou a acción de tutela, um mecanismo judiciário 
consagrado na Constituição recém aprovada no ano anterior para deter as fumigações. 
60 Em janeiro de 1991, o CNE autorizou o uso do herbicida glifosato como agente específico para a fumigação 
dos cultivos ilícitos segundo conceito positivo do Ministério da Saúde (Ramírez, 2001, p. 105). A partir de então 
este vai ser o herbicida utilizado para todas as fumigações de cultivos ilícitos na Colômbia. 
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reconhecia as limitações expostas nos finais da década de 1980, pelo estudo da Ecoforest. 

Aliás, desde 1984, foram anunciadas restrições sobre as aspersões aéreas de herbicidas e a 

necessidade de monitoramento sobre os efeitos das mesmas, sem que nunca tenham sido 

seguidas e, na prática, a fumigação tenhasido indiscriminadamente utilizada. 

O mesmo fenômeno aconteceu durante o período Gaviria em que as fumigações foram 

apresentadas, publicamente, como método experimental, sujeito à vistoria e à avaliação 

permanente, tendo sido prometido que não se fumigariam extensões menores de dois ha ou 

onde tais cultivos se encontrassem intercalados com outros, em áreas com condições especiais 

de biodiversidade ou próximas de assentamentos humanos (Iglesias, 2003 p. 15). A contínua 

negação dessa irregularidade, apesar da criação da Defensoria del Pueblo (organismo criado 

pela Constituição de 1991, como entidade estatal encarregada da defesa dos direitos 

fundamentais da população), e da “Dirección Nacional de Estupefacientes” (DNE) 61; levou a 

um descompasso entre o texto da lei e o que fora aplicado na prática, em uma situação de 

negação contínua por parte das entidades estatais das transgressões à lei, que, afinal, 

favoreceram uma fumigação indiscriminada. 

É a partir de 1994, portanto, que as fumigações de cultivos ilícitos, especialmente de 

coca, se consolidam dentro da estratégia anti-drogas dos distintos governos colombianos. 

Assim a fumigação de cultivos de coca equipara-se à fumigação de cultivos de papoula nesse 

ano (3.871 ha contra 3.531 ha respectivamente), após três anos em que a fumigação fosse 

destinada quase que exclusivamente aos cultivos de papoula. Para 1995, a área fumigada de 

papoula se conservava quase igual, mas a de coca se incrementou mais de seis vezes, 

chegando a 23.915 ha (Iglesias, 2003, p. 25). 

A utilização das fumigações sem limitações fez com que, ainda nesse ano, se iniciassem 

os protestos dos camponeses produtores de coca na Amazônia ocidental (particularmente em 

Guaviare e Putumayo), os quais denunciavam os estragos que as fumigações causaram sobre 

os cultivos de sobrevivência, a poluição das fontes de água e as doenças (principalmente nas 

crianças), nas áreas sujeitas à fumigação. O incremento da tensão social nas áreas produtoras 

de coca levou à implantação do “Programa Nacional de Desenvolvimento Alternativo” 

mediante resolução do Consejo Nacional de Planeación Económica y Social (CONPES), 

                                                      
61 A DNE foi criada mediante Decreto de Estado de Exceção 494, de 1990, e ratificada mediante Decreto 2272, 
de 1991, como entidade de caráter técnico encarregada de assessorar e apoiar ao CNE no desenho da política de 
controle e erradicação do tráfico ilícito de entorpecentes, administrar os bens arrebatados aos narcotraficantes e 
coordenar e executar algumas das políticas do Estado colombiano em matéria de drogas e entorpecentes. 
Também é função da DNE assinalar os limites máximos permitidos de quantidades de substâncias passíveis de 
serem utilizadas na produção de drogas ilícitas. 
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publicada no Documento CONPES 2734, de 12 de outubro de 1994, para complementar as 

campanhas de erradicação forçada mediante inversões sociais para prevenir, frear e eliminar a 

produção de cultivos ilícitos (Ramírez, 2001, p. 105). 

O Desenvolvimento Alternativo foi introduzido na Colômbia pelas Nações Unidas em 

1985, sendo a encarregada de desenvolver os primeiros projetos no sul do Departamento de 

Cauca, até que o Estado colombiano assumiu essa tarefa. O conceito foi desenvolvido como 

uma estratégia para a redução dos cultivos ilícitos independente da erradicação forçada sob o 

princípio geral de considerar a produção de cultivos de uso ilícito como conseqüência da 

pobreza rural e não como responsabilidade dos cultivadores. Ela se iniciou como um conjunto 

de medidas de assistência agrícola e foi se transformando numa estratégia de desenvolvimento 

rural integral (Iglesias, 2003, p. 17). 

Na Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes, de 1988, 

declarou-se o desenvolvimento alternativo como a melhor fórmula para erradicar os cultivos 

ilícitos, sendo tal declaração ratificada por 142 países, incluindo a Colômbia. Entendia-se que 

a produção de cultivos ilícitos se dava em áreas de produção agrícola de baixa rentabilidade, 

pelo que o Desenvolvimento Alternativo se constituía em estratégia mais apropriada em 

termos econômicos e sociais. Nesse mesmo ano de 1988, os programas de desenvolvimento 

alternativo se estenderam até alguns municípios do norte do Departamento de Nariño, além da 

formulação de novos projetos para Caquetá, Guaviare e Putumayo. 

Em 1991, a ONU criou um organismo especializado, o “Programa das Nações Unidas 

para a Fiscalização Internacional de Drogas” (United Nations International Drug Control 

Program-UNDCP, encarregado de ampliar o conceito de Desenvolvimento Alternativo como 

Desenvolvimento Rural Integral, afiançando-o como estratégia independente da erradicação 

forçada. Os distintos programas passaram a fornecer créditos para produtores agrícolas na 

introdução de novos cultivos, facilitando seu processamento, transformação e comercialização 

por meio de cooperativas e associações de produtores, assim como de alianças com empresas. 

Também se identificavam as potencialidades específicas de cada região para executar projetos 

e se estimulava a criação de associações camponesas (Iglesias, 2003, p. 18). 

O Estado colombiano foi se envolvendo progressivamente na estratégia de 

desenvolvimento alternativo, inicialmente incluindo os programas da ONU no “Plan Nacional 

de Rehabilitación” (PNR) da administração Barco, posteriormente, mediante o Programa 

Especial de Cooperação (PEC), dos governos Barco e Gaviria, que buscava ajuda 

internacional para a luta contra as drogas e tinha o desenvolvimento alternativo como terceiro 

componente (Iglesias, 2003, p. 19). 
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Após a criação do UNDCP, preparou-se o Estado para que se tornasse o principal 

promotor dos projetos de desenvolvimento alternativo, o que aconteceu em 1992, quando se 

lança o plano de fumigação dos cultivos de papoula e o CNE inclui a realização de atividades 

cívico-policiais para solucionar as necessidades básicas das populações afetadas pelas 

fumigações. Alguns meses depois, é oficialmente reconhecida a relação entre o incremento 

dos cultivos ilícitos e a crise da agricultura motivada pelos protestos dos indígenas do Cauca 

pelas fumigações de papoula e o Estado se compromete a financiar projetos regionais para 

incorporar às comunidades dentro da economia de mercado e financiar projetos regionais em 

troca da erradicação voluntária e imediata (Iglesias, 2003, p. 19). 

Depois destes protestos; o Estado introduz o Desenvolvimento Alternativo na legislação 

por meio dos artigos 6 e 9 do Decreto 2707, de 1993, em que se apresenta, como estratégia 

independente para a redução dos cultivos, a geração de opções produtivas lícitas e rentáveis 

para os pequenos produtores. Porém, o já mencionado decreto 0001, de 1994, do CNE, une o 

Desenvolvimento Alternativo com as fumigações, colocando-o como uma forma de reduzir os 

estragos causados pelas fumigações, ou seja, como uma estratégia complementar e não 

independente, da erradicação forçada (Iglesias, 2003, p. 20). É a partir deste momento que se 

define um posicionamento ambíguo dentro do Estado com relação às duas estratégias de 

erradicação de cultivos, já que não fica mais claro se o Desenvolvimento Alternativo é uma 

estratégia exclusiva para remediar as afetações pelas fumigações ou uma verdadeira 

alternativa para a erradicação dos cultivos ilícitos. Este último é o posicionamento das 

comunidades afetadas palas fumigações, que reivindicam a necessidade de que o Estado 

ofereça alternativas produtivas rentáveis e sustentáveis que substituam a produção de cultivos 

ilícitos. 

No decorrer de 1994, portanto, ocorrem os protestos camponeses de Guaviare, Caquetá 

e Putumayo, reivindicando a necessidade de substituir as fumigações pelo Desenvolvimento 

Alternativo. Como relatado no capítulo anterior, a atitude arrogante do comandante da Polícia 

Anti-narcóticos e de outros funcionários estatais, para os quais os protestos dos camponeses 

só buscavam favorecer os traficantes, além da escassa resposta das instituições estatais 

encarregadas do controle, ou, finalmente, à paralisação total do Putumayo embora as 

fumigações ainda não acontecessem ali. 

Entre 20 de dezembro de 1994 e 11 de janeiro de 1995, iniciou-se a paralisação que 

abarcou os municípios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuéz (La Hormiga) e Puerto Asís, 

mobilizando mais de 5.000 camponeses que protestavam em relação às fumigações e pediam 
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o início do Programa Nacional de Desenvolvimento Alternativo e da Red de Solidaridad62, 

bem como melhorias referentes às vias, à eletrificação, à educação, à saúde, além do 

investimento das royalties advindas da exploração petrolífera nos municípios e o 

desenvolvimento de um processo de paz integral (Ramírez, 2001 p. 106), ou seja, eles 

estavam buscando mostrar diante da opinião pública que o problema da produção de cultivos 

ilícitos era um problema complexo que requeria o melhoramento das condições de vida das 

populações camponesas e que existiam ferramentas institucionais recentemente desenvolvidas 

pelo Estado que contribuiriam para solucionar estes problemas. 

Contudo, o governo central continuou assumindo uma atitude de desprezo pelo 

movimento junto à grande mídia insistindo na vinculação da guerrilha e dos narcotraficantes 

como financiadores da mobilização (em contraposição com o governo e a imprensa locais que 

faziam questão de denunciar a problemática social subjacente ao problema dos cultivos 

ilícitos). No dia 3 de janeiro de 1995, o movimento tomou as instalações da ECOPETROL, 

fazendo pressão sobre o governo central e desatando uma resposta fortemente repressiva, 

quando o governo manda tropas da força especial do exército para liberar as instalações 

petrolíferas. Foi só após o confronto com a força pública, em que morreu uma criança e vários 

camponeses resultaram feridos e detentos, que uma comissão especial do governo foi negociar 

com os camponeses, mesmo em meio a um ambiente rarefeito pelas contínuas acusações ao 

movimento feitas pelos militares e alguns setores do governo (Ramírez, 2001, p. 105-110). 

A negociação que se seguiu após as mobilizações chegou a acordos relativos a aspectos 

de infra-estrutura, como a interconexão elétrica com o resto do país, a construção de estradas 

para escoar a produção agrícola com maior rapidez, a melhoria da cobertura e qualidade de 

educação e saúde e o pagamento dos royalties por parte de ECOPETROL, entre outras coisas. 

Porém, o aspecto principal da negociação foi o acordo para restringir as fumigações apenas 

para as extensões maiores que dois ha em que o cultivo fosse único e tomando em conta 

aspectos topográficos e proximidade com assentamentos humanos, além de assegurar o 

monitoramento e a avaliação permanente dos trabalhos de fumigação. Em áreas menores que 

dois ha em que os cultivos ilícitos fossem considerados de sobrevivência, aplicar-se-ia 

erradicação manual e os programas de desenvolvimento alternativo previstos pelo Documento 

                                                      
62 A “Red de Solidaridad Social” foi criada em 1994 e, mediante a Lei 368 de 1997, adquiriu o caráter de 
entidade pública da ordem nacional, adjunta ao Departamento Administrativo da Presidência da República. 
Como entidade destinada a executar a política social do Estado, tem seus antecedentes na “Secretaría de 
Integración Popular” (1982-1986) e no “Plan Nacional de Rehabilitación” (1986-1994). 



108 
 

 

CONPES 2734 de outubro de 1994 (Ramírez, 2001, p. 110-11), ou seja, os camponeses não 

exigiram mais do que a correta aplicação da lei existente. 

Porém, o governo colombiano se achava em situação muito vulnerável com relação às 

exigências dos Estados Unidos, porque o presidente da época, Ernesto Samper (1994-1998), 

tinha sido acusado de receber dinheiro de narcotraficantes para o financiamento de sua 

campanha à presidência. Isso fazia com que devesse mostrar ao governo dos Estados Unidos 

seu comprometimento na luta contra as drogas, que não se permitia limites quanto às áreas 

fumigadas ou ao tamanho dos cultivos. Assim 1995 foi ano recorde no número de hectares de 

cultivos ilícitos fumigados, chegando a 30.512 (Ramírez, 2001, p. 111) devido, em parte, ao 

lançamento da Operación Resplandor, diretamente financiada pelo governo dos Estados 

Unidos. 

A comissão de monitoramento dos acordos feitos, após a paralisação, conformaria o 

“Movimento Cívico Regional” do Putumayo, que seria a base dos próximos movimentos, 

cujas lideranças surgiram dos mesmos camponeses. Este movimento tentaria sua 

transformação em movimento político para as eleições de 1998, mas seus membros seriam 

fortemente perseguidos pelo exército e os paramilitares posteriormente. 

Em fevereiro de 1995, começou suas atividades o “Plan Nacional de Desarrollo 

Alternativo (PLANTE), que seria regulamentado com o Decreto 0742, de março de 1996, 

substituindo o Plano de Desenvolvimento Alternativo acordado no Documento CONPES 

2734. O PLANTE coordenou suas atividades com a DNE e o Ministério de Agricultura, além 

de trabalhar de forma conjunta com o Ministério do Meio Ambiente, a “Red de Solidaridad 

Social” e o resto das instituições que compartilhassem seus objetivos. O financiamento do 

Plano era feito com verbas do Orçamento Geral da República e com dinheiros advindos da 

cooperação internacional (Iglesias, 2003, p. 27). Com o decorrer do tempo, a estrutura de 

financiamento tornou-se mais complexa, mediante a criação de vários fundos de 

financiamento por parte do governo nacional, o que será explicado posteriormente. 

Mesmo que, em 1995, tenham sido gastos 15.878, 07 milhões de pesos (em valores de 

1999) para Desenvolvimento Alternativo (Iglesias, 2003 p. 20), os líderes do Movimento 

Cívico Regional do Putumayo entraram em conflito com o diretor do PLANTE, que assumiu 

um posicionamento de criminalização dos produtores de cultivos ilícitos, pretendendo 

outorgar as ajudas aos camponeses só depois que eles decidissem acabar completamente com 

os cultivos, coisa que para eles era impossível, já que no ínterim ficariam sem possibilidades 

de sobrevivência. Além do mais, os empréstimos do PLANTE foram adjudicados 

exclusivamente àqueles que tivessem títulos de propriedade e achassem um fiador que 
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também fosse proprietário. Já que a maior parte dos camponeses produtores de cultivos 

ilícitos eram meros posseiros sem título de propriedade, os dinheiros do PLANTE chegaram, 

em sua maior parte, a pessoas que não estavam diretamente vinculadas ao cultivo e muito do 

dinheiro enviado a entidades municipais acabou sendo desviado para outras atividades em um 

caso claro de corrupção administrativa, comum nas administrações locais na Colômbia63. 

Neste contexto de relação ruim entre o Estado e os camponeses, após um ano do 

começo do PLANTE, o diálogo entre a Comissão de Monitoramento dos acordos e a diretoria 

deste último se quebrou. Os camponeses se queixavam da impossibilidade de obter as ajudas 

do PLANTE e o diretor deslegitimava os dirigentes camponeses porque não lhes considerava 

legitimamente camponeses por serem, um deles, advogado e, outro, professor. Era visível que 

se preparava uma mobilização maior e as ameaças tornavam pior o ambiente. Em 25 de 

dezembro de 1995, o Movimento Cívico Regional informava em carta ao Presidente da 

República, que estavam preparados para outra paralisação, desta vez com implicações 

nacionais. O diretor do PLANTE tinha manifestado que os camponeses fariam esta segunda 

mobilização, pressionados “pelos obscuros interesses da guerrilha e do narcotráfico” 

(Ramírez, 2001, p. 115). A criminalização do protesto popular no Putumayo foi uma 

estratégia comum para desvirtuar as demandas camponesas diante da opinião pública, 

colocando em perigo a vida dos líderes camponeses64. 

A situação foi piorando no decorrer de 1996, face as ameaças do início das fumigações. 

Finalmente, os camponeses deflagraram a mobilização como resposta a três medidas 

governamentais:  

- A Resolução 0001, de 13 de maio de 1996, feita pelo CNE destinada ao controle da 

distribuição de cimento e gasolina por parte do exército e da polícia nos departamentos de 

Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Vichada e Meta. A gasolina e o cimento eram 

considerados elementos indispensáveis para o processamento de pasta básica de cocaína. O 

Governo exigiu registrar qualquer venda de cimento que ultrapassasse os 600 kg e qualquer 

                                                      
63 O PLANTE informava que, em 31 de dezembro de 1995, a “Caja Agrária” tinha dado 366 milhões de pesos 
em créditos para pequenos produtores vinculados à produção agroindustrial que tivessem ou não cultivos 

ilícitos. Em 26 de janeiro de 1996, chegaram mais 500 milhões de pesos para incentivar cultivos legais e outras 
fontes de emprego para 1.762 camponeses inscritos no PLANTE por meio das Unidades Municipais de 
Assistência Técnica Agropecuária (UMATA). Entretanto, os camponeses do Putumayo se queixavam de não 
receber nada, especialmente pela burocracia para obter os créditos. Em Puerto Asís, a maior parte dos créditos 
ficou na área urbana e serviu para incrementar a frota de táxis. Segundo um funcionário do PLANTE, faltou 
coordenação para a entrega dos créditos, já que foram concedidos a qualquer pessoa e não a associações 
camponesas que tivessem projetos produtivos estruturados, como era a intenção original do projeto da ONU 
(Ramírez, 2001, p. 117, grifo nosso). O Componente Social do Plano Colômbia seguiria este último esquema. 
64 Dois líderes da paralisação: José Portilla e Colômbia Rodríguez foram assassinados em 17 de janeiro e 27 de 
fevereiro de 1996, respectivamente. 



110 
 

 

venda de gasolina que excedesse aos 220 galões, além de exigir nota fiscal e cadastro das 

pessoas que quisessem introduzir estes elementos em qualquer uma das regiões mencionadas. 

(Ramírez, 2001, p. 134-5) 

- O estabelecimento da “Zona especial de ordem pública” em todos os municípios de 

Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada e Caquetá, por solicitação do comandante da quarta divisão 

do exército e mediante Decreto 0871, de 13 de maio de 1996. A figura das “Zonas especiais 

de ordem pública” tinha sido criada pelo Decreto 0717, de 18 de abril de 1996, como aquelas 

áreas específicas do território nacional onde poderia ser restrito o direito de circulação e 

residência mediante medidas como o toque de recolher, as retenções militares, a inscrição na 

prefeitura municipal e a comunicação antecipada a esta em caso de deslocamento para outro 

lugar. (Ramírez, 2001, p. 135). 

- O lançamento de duas operações militares; O Plan Condor e a Operación Conquista, 

ambas destinadas ao controle do negócio da droga; a primeira, como uma gigantesca operação 

de confisco de elementos para o processamento da droga e de destruição de laboratórios e, a 

segunda, como gigantesca operação de destruição de 27.000 ha de coca (que representavam 

70% da produção nacional e 15% da produção mundial) por meio da mobilização de 3.000 

membros das forças militares (exército, marinha, força aérea) e da polícia em uma área do 

Departamento do Guaviare. (declarações do Presidente da República incluídas em Ramírez, 

2001, p. 136). 

A implantação destas medidas tinha um impacto muito forte para a vida cotidiana e 

economia dos povoadores das áreas afetadas. As restrições ao cimento e à gasolina 

complicaram a situação econômica dos municípios, já que implicaram severas restrições à 

construção civil e ao recolhimento da “sobretasa”, um tributo especial cobrado pela 

distribuição de gasolina e que serve para a manutenção dos municípios. Os pequenos 

produtores de coca sofreram mais do que os grandes traficantes por não terem a possibilidade 

econômica de subornar os representantes das autoridades. Além disso, apesar de que o 

Putumayo não tenha sido incluído dentro da “Zona especial de ordem pública”, seus 

habitantes assumiam que também estavam sob esta categoria, já que sua mobilidade já era 

constantemente limitada pelo controle da polícia e do exército. Tais restrições se mantiveram 

por muitos anos depois e existem parcialmente até nossos dias. 

Paradoxalmente, a grande cobertura territorial destas medidas contribuiu para alimentar 

um sentimento de solidariedade entre as áreas periféricas que facilitou a extensão do protesto 

em vários departamentos. Como foi dito, a fumigação ainda não tinha começado no Putumayo 

e esteve restrita, principalmente, ao Departamento do Guaviare. Entretanto, assim que 
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começaram as fumigações no Guaviare, em 16 de julho de 1996, os camponeses de Putumayo 

e Caquetá concordaram em também se juntar à mobilização. No “Bajo Putumayo”, a 

mobilização camponesa se iniciou entre 25 e 26 de julho, quando partiram os camponeses de 

todas as veredas da área rural, para as áreas urbanas de Orito, San Miguel (La Dorada), Valle 

del Guamuéz (La Hormiga) e Puerto Asís. Em Caquetá, as mobilizações se iniciaram em 29 

de julho, após uma primeira fumigação no povoado de Remolino del Caguán, dirigindo-se 

para a capital deste departamento, Florência (Ramírez, 2001, p. 135). Progressivamente, 

somaram-se às mobilizações os camponeses produtores de coca dos departamentos de Meta, 

Norte de Santander e Bolívar (Iglesias, 2003, p.37). Embora seja difícil precisar o número 

exato de manifestantes que se mobilizaram (aproximadamente 200.000), de longe tem sido a 

principal manifestação do movimento camponês na Colômbia. 

Foi no Putumayo, onde a mobilização foi mais expressiva e se desenvolveram as 

negociações que levaram à finalização do protesto. Além da mobilização dos camponeses 

produtores de coca do “Bajo Putumayo”, também, se mobilizaram os produtores de coca do 

“Medio Putumayo”, espacialmente da área de várzea do Rio Caquetá Eles se dirigiram a 

Mocoa aonde chegaram no dia 7 de agosto e onde se mantiveram por 15 dias. 

Para termos uma idéia da magnitude da mobilização no Putumayo, apresentamos os 

seguintes dados: 

 

Tabela 3: Número de camponeses cultivadores de coca concentrados em diferentes áreas 

urbanas do Departamento do Putumayo (25 de julho a 19 de agosto de 1996) 

Mocoa 13.000 

Puerto Asís 15.000 

La Hormiga (Valle del Guamuéz) 10.000 

Orito 11.000 

Puerto Guzmán 5.000 

Puerto Caicedo 3.000 

El Tigre (Município de Valle del Guamuéz) 3.000 

Villagarzón 6.000 

El Cedral (Municipio de Puerto Asís) 1.000 

Miraflor (Departamento do Cauca) 4.500 

TOTAL 69.500 

Fonte: Ramírez, 2001, p. 147. 
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A tabela mostra que os pontos de reunião dos camponeses foram as principais 

centralidades do Putumayo: Puerto Asís, Mocoa, Orito e La Hormiga. Os números de 

camponeses reunidos em Orito e La Hormiga é muito elevado com relação a Puerto Asís e 

Mocoa, já que Orito foi o lugar das negociações e La Hormiga era o principal local de 

negociação do mercado da coca. Dos 69.500 camponeses mobilizados em total, 41.000 se 

dirigiram a áreas urbanas do “Bajo Putumayo” (Puerto Asís, La Hormiga, Orito, Puerto 

Caicedo, El Tigre e El Cedral), e 28.500, a áreas do “Médio Putumayo” (Mocoa, Puerto 

Guzmán, Villagarzón e Miraflor), demonstrando como a produção de coca era uma atividade 

mais importante no “Bajo Putumayo”, do que no “Medio Putumayo”. 

O fato de que quase 70.000 camponeses do Putumayo tenham se mobilizado, mostra a 

magnitude do protesto no departamento considerando que este tinha, na época, uma 

população total de, aproximadamente, 300.000 habitantes e que, a população rural era de 

aproximadamente 200.000 habitantes65. Mesmo que os camponeses do Alto Putumayo e da 

área mais longínqua da planície amazônica não tenham participado, a quantidade de 

camponeses mobilizados chegou a ser cerca da terceira parte da população rural total. É claro 

que um movimento de tais proporções não seria possível se não houvesse uma organização 

sólida, que só se conseguiu articulando diferentes reivindicações: étnicas, políticas e sociais, 

sob o discurso “do abandono do Estado, a marginalização e a estigmatização de seus 

habitantes e os conseqüentes problemas estruturais e socioeconômicos que eles 

compartilham” (Ramírez, 2001, p. 155). Portanto, foi necessária uma identificação territoria, 

que fornecesse uma coesão ao movimento. 

Localmente, a organização da mobilização se fez por meio de oficinas de capacitação 

sobre as conseqüências da fumigação que estiveram a cargo das Juntas de Acción Comunal de 

cada uma das veredas de cada município, a intenção de descentralizar a luta até onde fosse 

possível era uma resposta às práticas políticas tradicionais, em que as decisões eram sempre 

tomadas desde os níveis superiores do poder e sem maior conhecimento por parte da 

população afetada. Além disso, os representantes da comunidade tomaram cuidado de contar 

com funcionários públicos da região que lhes colaborassem para entender o discurso do 

Estado, de forma a nunca se colocarem como inferiores em face ao Estado na hora da 

                                                      
65 Para o ano 2000, quatro anos após as mobilizações, a população total estimada do Putumayo era de 323.400 
habitantes, sendo 225.028 (67,8%), na área rural (Informação disponível na internet em http://www.disaster-
info.net/desplazados/Colombia/Putumayo/putumayo.htm, acesso, em 23 de fevereiro, por Camilo Bustos. 
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negociação e de poder propor sua própria proposta de política de substituição, para enfrentá-la 

à do governo central. 

Porém, a ordem e a disciplina necessárias para o funcionamento das mobilizações só 

foram possíveis mediante a intimidação das FARC, que foram responsáveis pelos 

preparativos e execução das mobilizações por ser a tradicional fonte de autoridade nas áreas 

rurais do Putumayo e contarem com o respeito dos camponeses66. 

Desta forma, as FARC ordenaram que a cada hectare de coca semeada deveria se pagar 

50.000 pesos ao comitê de finanças de cada Junta de Acción Comunal que contribuiriam para 

a criação de um fundo para a mobilização. Do total recolhido, 20% iria para a comissão 

organizadora central, conformada por nove líderes de cada município. Existiram também 

comitês por vereda (subdivisões municipais, na Colômbia) que organizaram as comunidades 

de acordo com as determinações da comissão central, criando comitês de vigilância, finanças, 

transporte, saúde e alimentação. Foi determinado que um grupo de pessoas ficasse na vereda, 

alimentando os animais, cuidando das casas e enviando alimentos para os que se mobilizavam 

(Ramírez, 2001, p. 162). 

Depóis de fazer o censo das pessoas, os comitês de transporte supervisionavam a 

existência de motores, combustível e navios para a mobilização das comunidades. O comitê 

de alimentação se assegurava da existência de fogões, suprimentos e provisões embora cada 

pessoa fosse responsável por seus talheres e pratos, sendo os encarregados do fornecimento de 

alimentos, os presidentes dos comitês de cada vereda67. O comitê de saúde se encarregava de 

levar um estojo com remédios. O comitê de vigilância cuidava das áreas urbanas e de banir os 

sabotadores. Finalmente, foram feitos comitês de limpeza (Ramírez, 2001, p. 163). 

Os grandes cultivadores de coca também mandaram seus raspachines às mobilizações, 

após pagarem seu salário. A organização foi tal que se conseguiu ainda mingau para a 

alimentação das crianças camponesas durante a permanência de suas famílias nas áreas 

urbanas, nestas últimas, se coordenou o atendimento de drogarias e lojas para evitar 

especulação com os preços. As FARC impediram o cultivo de coca durante o período em que 

os camponeneses se mobilizaram, assim como a atividade de bares e estabelecimentos de 

                                                      
66 Com relação a isto, Ramirez (2001, p. 159), menciona que os camponeses da região estão acostumados a 
acudir à guerrilha para solucionar qualquer problema e que eles comentam que quando os guerrilheiros não estão 
presentes “se arma el desorden”, a tal ponto que as FARC procuram que os camponeses encaminhem os 
conflitos menores para as Juntas de Acción Comunal e tentem conciliar entre eles, deixando para elas apenas os 
casos mais graves que não possam ser solucionados mediante a conciliação entre as Juntas de Acción Comunal. 
67 Como um exemplo dos esquemas de fornecimento de alimentos desde as veredas para a mobilização, a 
guerrilha estipulou que as pessoas que tivessem dez vacas deveriam dar uma como contribuição e duas, se 
tivessem vinte. Aquele que, por acaso não quisesse contribuir, então teria que dar cinco. 
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lazer com venda de álcool. Para os habitantes das cidades, estas normas foram vistas com 

receio, enquanto que, para os camponeses, eram indispensáveis para o bom desenvolvimento 

da mobilização (Ramírez, 2001, p. 164-5). 

No entanto, pretender que a mobilização camponesa surgisse exclusivamente como 

imposição da guerrilha por meio do terror equivale a desconhecer o processo organizativo que 

os camponeses do Putumayo construíram no decorrer de muitas décadas e seria uma forma de 

aceitar tacitamente a criminalização dos camponeses, já que a tese esgrimida pelo governo 

central e as forças militares era de que a guerrilha era a verdadeira motivadora da mobilização 

e não o movimento camponês; aliás, é desconhecer o camponês como sujeito histórico que 

vive e se apropria de um espaço e que nele estabelece relações de colaboração e conflito com 

o Estado, com outros sujeitos sociais, incluindo entre eles os grupos armados68. Este 

posicionamento é típico do discurso do Estado central, para quem o habitante das áreas 

marginais é, assim, invisibilizado. 

As forças militares e a Polícia sempre mantiveram o argumento de que a mobilização 

era promovida pela guerrilha, particularmente devido a que o Putumayo não era área de 

fumigações nesse momento e também não foi considerada como “Área especial de ordem 

pública”, utilizando este argumento para reprimir o movimento e justificar as ações violentas 

que aconteceram. O Comandante das forças militares da época, General Harold Bedoya, foi 

um dos grandes promotores da idéia da narcoguerrilla que consistia em mostrar os grupos 

guerrilheiros como mero grupo de traficantes, tirando assim qualquer tipo de confronto 

ideológico e de subversão contra o Estado. Posteriormente, esta idéia seria estrutural na 

concepção do Plano Colômbia. 

Para o general, os camponeses cultivadores de coca não passavam de “massas mafiosas 

patrocinadas pelo cartel das FARC” (Ramírez, 2001, p. 138) e a representação deles é a de 

migrantes de outras regiões do país que chegavam buscando dinheiro fácil, mas que depois 

tinham que permanecer se não pudessem pagar as dívidas. Em outro momento, o general 

chegou a falar dos camponeses como “escravos movidos como mulas pelos terroristas das 

FARC” (Ramírez, 2001, p. 140, grifo nosso), mostrando-os como animais, desconhecendo sua 

identidade camponesa, suas próprias iniciativas e ignorando suas reivindicações. Além das 

                                                      
68 A autonomia dos camponeses em relação à guerrilha em algumas decisões que podem beneficiá-los é mostrada 
num depoimento dos camponeses de Piamonte, na Baixa Bota Caucana, área amazônica pertencente ao 
Departamento andino de Cauca, que mostra como uma parte deles decidiu ficar porque queriam aproveitar a 
mobilização para fazer pressão sobre o governo central e criar seu próprio município. Eles se opuseram às 
determinações da guerrilha que pedia que eles se mobilizassem, uma parte para o Caquetá, outra, para o 
Putumayo (Ramirez, 2001, p. 160). 
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representações animalescas do camponês cultivador de coca, o general também concebia a 

Amazônia como uma área em que qualquer cultivo diferente da coca era impossível e que, 

portanto, devia ser salva antes que os colonos e as FARC acabassem com ela, introduzindo 

aqui a visão hegemônica da recuperação do Meio Ambiente para justificar o deslocamento 

forçado dos camponeses e o esvaziamento da área. 

Em termos gerais, a ideologia das forças militares reproduz o discurso da conquista do 

deserto, existente desde a época dos primeiros conquistadores europeus da América e que se 

expandiu com sucesso durante a época republicana nas elites dos diferentes países que 

surgiram. A Amazônia se mostra como uma região vazia que deve se colonizar e civilizar, 

integrando-a ao resto do Estado-Nação. Os camponeses são mostrados como os representantes 

da barbárie, que ameaça tomar os centros urbanos civilizados69. Os manifestantes camponeses 

que se dirigiram a Florência, capital do Departamento de Caquetá, foram detidos pelo exército 

em uma ponte próxima à cidade e mantidos durante quinze dias, para evitar que chegassem na 

cidade; os que se dirigiam a Mocoa puderam chegar só depois que um grupo de habitantes da 

cidade interveio ante o exército, que não queria deixar-lhes passar (Ramírez, 2001, p. 145). 

A negociação foi muito difícil devido ao ambiente de extrema tensão entre as forças 

militares e os manifestantes, assim como entre autoridades militares e civis. Aconteceram 

vários atos violentos, particularmente em Puerto Asís onde, no dia 30 de julho de 1996, dois 

camponeses foram mortos, um desapareceu e trinta e dois ficaram feridos quando os 

manifestantes tentaram tomar a cabeceira da pista do aeroporto e foram repelidos pelo 

exército (Ramírez, 2001, p. 169)70. Embora o governo central se recusasse a enviar 

funcionários de alta hierarquia para evitar acusações do governo americano de estarem 

negociando com traficantes e, portanto, enviando apenas delegados do presidente e do 

Ministro do Interior e funcionários de menor hierarquia, as negociações se iniciaram, 

finalmente, no dia 6 de agosto de 1996, em Orito, e se desenvolveram durante quinze dias até 

                                                      
69 O comandante militar encarregado de reter aos manifestantes que se dirigiam a Florencia justificava sua ação 
dizendo que estava cumprindo com seu dever constitucional de proteger os bens dos cidadãos de Florência, da 
gente de bem, colocando limitações aos violentos para que não tivessem fácil acesso a violar os direitos das 
outras pessoas (Ramírez, 2001, p. 141, grifo nosso). Esta polarização entre violentos e gentes de bem é comum 
no discurso das elites para legitimar a marginalização dos movimentos sociais, indiretamente é uma forma de 
igualá-los com a guerrilha. A distinção se faz presente, inclusive, no discurso cotidiano em nossos dias, 
alimentada pelas declarações de funcionários do governo, ecoadas pela grande mídia. 
70 Outros atos violentos incluíram: Um camponês morto, dois feridos e um policial morto quando a polícia tentou 
tirar os camponeses da praça principal de Puerto Asís no dia 28 de julho de 1996; as tentativas de desalojamento 
de alguns manifestantes pelo exército utilizando gás lacrimogêneo, no dia 8 de agosto do mesmo ano e a 
explosão de duas cargas explosivas em algumas das barracas dos camponeses, no dia 13 de agosto seguinte. 
Também foram registrados atentados contra os poços petrolíferos e vários rompimentos do oleoduto transandino 
(Ramírez, 2001, p. 173). 
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19 de agosto, quando se levantou a paralisação no Putumayo. No Caquetá, a mobilização se 

estendeu até o dia 12 de setembro (Ramírez, 2001, p. 216-7). Em outras regiões, a paralisação 

só acabou no mês de outubro (Iglesias, 2003, p. 37). 

Entre os acordos surgidos, foi definido o Plano de Desenvolvimento Integral de 

Emergência que acordava um plano de desenvolvimento agropecuário feito de maneira 

participativa, uma proposta de ordenamento territorial, um novo censo de população, um 

programa de educação e capacitação para a formulação da cidadania e a implantação de 

programas e projetos em eletrificação, infra-estrutura viária, saúde, saneamento básico, 

ambiental, previdência social, cultura, lazer, esportes e moradia (Ramírez, 2001, p. 234). A 

política agrária se consolidou como o principal eixo do plano, estabelecendo-se uma série de 

seguros e subsídios e a compra assegurada da colheita dos produtos escolhidos para substituir 

a coca. Também se estipulava a geração de emprego pela Red de Solidaridad para os 

raspachines, o estabelecimento de pequenas empresas e projetos de economia sustentável 

(Ramírez, 2001, p. 235). Não se conseguiu, entretanto, que o Estado reconhecesse, no 

documento principal, a produção de coca como um fenômeno motivado pelas dificuldades 

econômicas decorrentes da produção de outros cultivos e a pobreza conseqüente. 

O logro mais significativo da luta para os camponeses produtores de coca foi ter 

conseguido uma identidade coletiva com base na qual se colocaria em face ao Estado. Com 

relação à criação desta identidade, Ramírez (2001, p. 224) diz que, “embora as comunidades 

indígenas do Bajo Putumayo participassem da mobilização, esta foi percebida como uma 

grande mobilização dos camponeses colonos da área”. Foi demonstrado que o sentido de 

identidade territorial das comunidades periféricas esteve acima das diferenças de etnia e 

classe. Porém, uma conjuntura de interesses, como a que levou à mobilização, não poderia 

repetir-se novamente e isso levou ao fracasso do movimento no decorrer do tempo. 

Após a mobilização, o movimento escolheu trabalhar em parceria com a Red de 

Solidaridad Social, entidade do governo central, para driblar os intermediários políticos 

regionais e locais que, não só se desentenderam do processo assim que este acabou, como 

começaram a sabotá-lo para não deixarem os membros do Movimento Cívico ganharem força 

política que tirasse sua posição de privilégio. Durante a negociação, surgiu um confronto entre 

as entidades encarregadas da política social do Estado, a “Red de Solidaridad”, que apoiava as 

demandas dos pequenos cultivadores, e o PLANTE que continuou com seu discurso de 

criminalização dos camponeses cultivadores de coca. A Red de Solidaridad, apesar de fazer 

um trabalho importante com as comunidades após o fim da mobilização, não exigiu cumprir 

com compromissos nem chegou a grandes resultados, já que seu interesse não era tanto o de 
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desenvolver os conteúdos do Plano de Desenvolvimento Integral de Emergência quanto 

conseguir legitimidade para o governo perante as comunidades. Segundo Ramírez (2001) “é 

evidente que o governo nacional não estava apoiando um replanejamento estrutural do 

problema social, econômico e político no Putumayo, mas que estava comprometido na 

erradicação de coca só para conseguir a certificação71 por parte de Estados Unidos” (Ramirez, 

(p. 247). 

O Movimento Cívico ganhou autonomia como grupo ao trabalhar em parceria com a 

Red de Solidaridad, mas perdeu capacidade de gestão por não poder convocar os 

representantes de outras instituições do Estado. Sendo sua escolha a de trabalhar com uma 

entidade do governo central, perderam o apoio das FARC que, desta forma, acabaram 

contradizendo seus ideais políticos, ao terem sido uma força fundamental para o 

desenvolvimento da mobilização. As FARC demonstraram que seu apoio ao movimento 

social ia até o ponto em que este ganhasse autonomia com relação a elas (Ramírez, 2001, p. 

249-50). As FARC também impediram a projeção política dos integrantes do Movimento 

Cívico ao impedir a participação de candidatos para as eleições de 1997. 

As mobilizações conseguiram alguns logros tangíveis, como o aumento da cobertura de 

população afiliada ao sistema único de saúde, o incremento em número de professores, a 

melhoria da infra-estrutura educativa, algumas vias terrestres e eletrificação; porém, a 

conjunção de interesses adversos aos objetivos do Movimento Cívico acabou por sepultar 

definitivamente qualquer possibilidade de desenvolver o Plano de Desenvolvimento Integral 

de Emergência, ao que também contribuiu a negociação separada do governo com os distintos 

movimentos regionais, quebrando a conjuntura nacional que se estabeleceu com o 

desenvolvimento das mobilizações72. 

Apesar da aproximação relativa que existiu entre governo central e a comunidade, após 

as mobilizações de 1996, a tendência geral foi a de um novo ciclo de repressão ocasionado 

pelo interesse do Estado em abafar o protesto. As instituições estatais encarregadas da 

                                                      
71 A certificação antidrogas é um reconhecimento do governo americano aos países produtores de cultivos 
ilícitos de que estão colaborando com ele ou tomando medidas por conta própria para acabar com a produção e o 
tráfico de entorpecentes. De acordo com a opinião do governo americano, é definido o voto dos Estados Unidos 
nos bancos multilaterais de desenvolvimento e o desembolso de ajuda financeira americana. É, portanto, um 
mecanismo de pressão do governo americano para que a luta contra os entorpecentes esteja definida segundo 
seus critérios, tendo papel muito importante durante o governo do presidente Ernesto Samper (1994-1998) 
devido às acusações de que sua campanha recebeu dinheiro dos traficantes do Cartel de Cali. Em 1995 e 1996, o 
governo colombiano não conseguiu a certificação e, em 1997 e 1998, conseguiu só a certificação condicionada. 
72 Para Ramirez (2001, p. 242), “o tratamento diferenciado que o governo nacional deu aos líderes das diferentes 
regiões fez do objetivo da coordenação e participação das comunidades na política nacional, uma meta cada vez 
mais longínqua, que acabou por se dissolver com a dispersão dos líderes por temor de perderem suas vidas após 
numerosas ameaças”. 
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erradicação de cultivos ilícitos (principalmente o PLANTE) lideraram um processo de 

deslegitimação do movimento, relacionando seus membros ante a mídia com os interesses da 

guerrilha e dos traficantes. 

O diretor do PLANTE chegou a expor publicamente que os participantes das 

mobilizações não eram realmente pequenos cultivadores e que os participantes em 

mobilizações posteriores também não o seriam para desencorajar qualquer tentativa futura de 

mobilização social. Ele também desconsiderou as demandas dos camponeses afirmando que 

eram produto de uma inversão de valores dos participantes produzida por uma suposta 

“narcotização” da consciência social dos pequenos cultivadores que lhes fazia considerar as 

políticas do governo como atos de repressão (Iglesias, 2003, p. 38). 

Em fevereiro de 1997, os grupos paramilitares iniciaram sua entrada no Putumayo em 

represália ao papel da guerrilha na organização das mobilizações73. Os dirigentes do 

Movimento Cívico começaram a ser ameaçados, tendo que mudar o eixo da discussão do 

problema da erradicação dos cultivos ilícitos para a defesa dos direitos humanos e da 

liberdade de participação democrática. O aceite tácito do governo à entrada dos paramilitares 

e o encobrimento das suas ações por parte das forças militares foram o ato mais gritante de 

repressão. 

Como resultado da entrada dos paramilitares, os índices de violência, que já eram 

elevados por efeito dos problemas decorrentes do cultivo da coca, se incrementaram a níveis 

muito altos. Em 1998, a taxa de mortalidade no Putumayo era de 262 para cada 100.000 

habitantes, superior em mais de quatro vezes à media nacional (80 para cada 100.000 

habitantes) e, em municípios como Puerto Asís, a taxa chegava a 661,1 para cada 100.000 

habitantes, enquanto que, em Valle del Guamuéz (La Hormiga), era de 413,3 para cada 

100.000 habitantes (Ramírez, 2001, p. 258). 71,5% das mortes aconteceram nas áreas urbanas, 

89% dos mortos foram homens e 58,3% deles estavam com idades entre 15 e 34 anos 

(Ramirez, 2001, p. 261). 

Os dados mostram que a maior parte da violência foi dirigida contra homens jovens dos 

centros urbanos, considerados como possíveis informantes da guerrilha e que tinha por 

objetivo que os paramilitares conseguissem controlar as áreas urbanas dos municípios, 

relegando à guerrilha as áreas rurais, onde seria enfrentada pelo Exército, o que acabou por 

                                                      
73 Em comunicação enviada pelo grupo paramilitar “Autodefensas de Córdoba y Urabá” aos Concejos 

Municipales (Câmaras de vereadores) de Orito e Puerto Asís, estes declaram que a subversão tinha logrado 
consolidar um governo paralelo no Putumayo e que esta era a razão para sua entrada nesta região. (Ramirez, 
2001 p. 265, grifo nosso). 
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acontecer. Cria-se, assim, uma clara separação entre campo e cidade, já que os moradores da 

área rural que se deslocassem para a cidade poderiam ser acusados de pertencer à guerrilha, 

enquanto que os moradores da cidade que fossem para a área rural seriam acusados de 

colaborar com grupos paramilitares ou com o exército. 

A importância dos grupos paramilitares, como principais geradores de violência, se 

manifesta quando se examina que, entre o segundo semestre de 1996 e o final de 1998, 81% 

das violações de direitos humanos foram atribuídas a eles, enquanto que às forças militares só 

se atribuíram 7%, 6% foram atribuídas à guerrilha e 6% a atores desconhecidos (Ramirez, 

2001, p. 265-6). As ameaças se dirigiram principalmente aos membros do Movimento Cívico, 

sacerdotes, professores, funcionários públicos e dirigentes camponeses, entre outros. Como 

fica claro, a violência que se seguiu à mobilização camponesa tinha como objetivo 

desarticular e até eliminar os focos de resistência camponesa que tinham levado à 

mobilização. 

Com relação às estratégias de erradicação dos cultivos ilícitos, as mobilizações 

camponesas só conseguiram deter, por um tempo, as fumigações de coca que, embora 

sofressem uma relativa queda entre 1995 e 1996, passando de 23.195 ha. a 18.518 ha. 

destruídos para cada ano respectivo, em 1997, chegaram a 41.860,6 ha. (incremento de 226%) 

pela pressão do governo americano. Estas fumigações se fizeram de maneira indiscriminada, 

quer dizer, sem tomar em conta as ações de controle determinadas pela resolução 001 de 1994 

do CNE, o que ocasionou uma profunda deslegitimação do Estado entre os pequenos 

cultivadores (Iglesias, 2003, p. 25, 37). A partir de 1997, aliás, a tendência foi ao incremento 

generalizado das fumigações, embora ,em 1999, o número de hectares fumigados fosse 

levemente inferior por efeito da crise econômica do Estado. Tal incremento pode ser visto na 

seguinte tabela: 

 

Tabela 4: Hectares de coca fumigados na Colômbia 1994-2001 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

3.871 23.915 18.518,8 41.860,6 66.028,9 43.111,3 58.074 94.152,32 

Fonte: Iglesias (2003, p. 25) 

 

As mobilizações tiveram alguma influência no incremento em projetos de 

desenvolvimento alternativo para 1997, mas este aspecto teve um forte declínio entre 1998 e 

2000 devido à difícil situação das finanças públicas da Colômbia neste período que obrigou o 
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governo a pactuar com o FMI algumas metas de redução do déficit que implicaram na 

redução drástica do gasto do setor público central, só voltando a ter um incremento forte em 

2001, já como resultado da cooperação internacional facilitada pelo Plano Colômbia. Os 

dados relativos aos gstos em desenvolvimento alternativo são os seguintes: 

 

Tabela 5: Gasto em Desenvolvimento Alternativo-1995-2001 (milhões de pesos de 1999) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

15.292,4 39.257 71.366 46.132,53 18.996,3 18.616,88 165.460,12 

Fonte: Iglesias (2003, p. 28). 

 

A combinação dos dados de áreas fumigadas e de gasto em desenvolvimento alternativo 

mostram que, apesar da diminuição do gasto público em desenvolvimento alternativo entre 

1998 e 2000, as fumigações não perderam sua importância e se consolidaram como a 

alternativa principal da política de erradicação dos cultivos ilícitos na Colômbia. O escasso 

gasto em desenvolvimento alternativo fez com que esta estratégia fosse utilizada apenas para 

responder às situações de emergência produzidas pelas aspersões sem cobrir todas as áreas 

afetadas e consolidando uma imagem negativa entre os cultivadores afetados. 

O desenvolvimento alternativo, portanto, se consolida como uma iniciativa que se 

destaca só em momentos conjunturais em que o Estado se vê pressionado por fenômenos 

externos como as mobilizações de 1994/1995 e de 1996. Como foi mencionado 

anteriormente, o desenvolvimento alternativo deixa de ser uma estratégia independente para o 

controle da expansão dos cultivos ilícitos, tornando-se, em vez disso, uma medida 

complementar das fumigações e destinada a paliar os estragos causados por estas, estando 

diretamente relacionado com a criminalização do pequeno produtor de cultivos ilícitos. 

Em 1998, poucos meses antes do fim do governo Samper, houve uma mudança de 

concepção do desenvolvimento alternativo ocasionada pela substituição do diretor do 

PLANTE. O novo diretor, que tinha trabalhado com a Red de Solidaridad anteriormente, 

promoveu a idéia dos planos regionais de desenvolvimento alternativo e do que ele 

denominou como “des-ideologização do discurso”, consistindo em voltar a humanizar a figura 

do pequeno cultivador e deixar de mostrá-lo como auxiliador das guerrilhas ou como 

traficante, além de considerá-lo como sócio do governo nos projetos de erradicação. Além 

disso, voltou-se a pensar (pelo menos no discurso) em usar a erradicação forçada como última 
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opção, só quando a estratégia de desenvolvimento alternativo não tivesse resultado (Iglesias, 

2003, p.39)74. 

Como ficou evidente nos dados de fumigação e desenvolvimento alternativo 

apresentados antes, a mudança no discurso não representou uma mudança da estratégia de 

erradicação que, entre 1998 e 2000, foi, mais do que nunca, favorável às fumigações, mas 

pelo menos serviu para desenvolver uma consideração mais ampla do pequeno produtor 

camponês de cultivos ilícitos. Os objetivos do PLANTE foram modificados passando a ser 

uma entidade mais centrada no desenvolvimento de acordos de erradicação voluntária e na 

organização de associações camponesas para o desenvolvimento dos projetos de 

desenvolvimento alternativo, deixando a função de amenizar os estragos da erradicação 

forçada à Red de Solidaridad. 

Esta mudança nos objetivos do PLANTE será mantida durante o governo de Andrés 

Patrana (1998-2002) e constitui a base das estratégias de desenvolvimento alternativo contidas 

no Componente Social do Plano Colômbia que foi o principal programa político desta 

administração. 

 

2. O Plano Colômbia e seu componente social. Guerra contra-insurgente e 

desenvolvimento alternativo para impulsionar a produção camponesa e indígena para o 

capital. 

 

O Plano Colômbia constituiu a principal política do governo de Andrés Pastrana, junto 

ao processo de negociação de uma trégua com a guerrilha das FARC, para o qual o governo 

autorizou a desmilitarização de uma área de 42.000 km² em cinco municípios dos 

departamentos de Meta e Caquetá75. Também é importante lembrar que, a inícios do governo 

                                                      
74 Houve, a nosso parecer, pelo menos duas razões que explicaram esta mudança: a primeira foi o desprestígio 
governamental pela não concretização das promessas de desenvolvimento alternativo após as mobilizações e 
pela péssima imagem pública do governo que acarretaram as revelações da doação de dinheiro à campanha por 
parte de traficantes; a segunda razão foi a campanha eleitoral de 1998, em que o candidato da oposição, Andrés 
Pastrana, baseou-se na promessa de um processo de paz com as FARC. 
75 Os municípios escolhidos foram: Vistahermosa, Mesetas, La Uribe e La Macarena, no departamento de Meta, 
e San Vicente del Caguán, no Departamento de Caquetá. Nestes municípios a guerrilha estabeleceu controle 
desde finais da década de 1960 e a desmilitarização deles foi entendida como uma forma de reconhecer sua 
territorialização sobre esta área. Porém, os críticos políticos de direita e os militares exerceram profunda 
oposição ao que consideraram como uma “entrega” do território nacional a terroristas e fomentaram a oposição 
popular ao processo de paz. As negociações se estenderam desde outubro de 1998 até 20 de fevereiro de 2002 
quando o governo decidiu, de forma unilateral, romper com as negociações e recuperar o controle militar da 
área, após uma longa série de desencontros e de múltiplas acusações do governo e da guerrilha de estarem 
desconhecendo a trégua, já que a época coincidiu com um forte incremento das ações militares do exército,dos 
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Pastrana, o país se encontrava em uma difícil situação econômica que obrigou-o a estabelecer 

um acordo de redução do gasto público, com o FMI, como foi mencionado anteriormente. As 

conseqüências deste acordo foram devastadoras em nível nacional e regional porque 

limitaram severamente a capacidade estatal de responder pela política social, sendo que tal 

tendência tem continuado de forma ainda mais severa durante os dois períodos do governo de 

Álvaro Uribe (2002-2006 e 2006-2010). 

A primeira versão do Plano Colômbia foi apresentada pelo presidente Andrés Pastrana, 

em dezembro de 1998, na forma de uma política de investimentos para o desenvolvimento 

social, a desativação da violência e a construção da paz mediante a promoção do 

desenvolvimento do capital social e humano por meio de projetos produtivos, de infra-

estrutura e de sustentabilidade ambiental. O tratamento dos produtores de cultivos ilícitos 

seria diferencial segundo sua origem, extensão e propósitos, pelo que os mais beneficiados 

seriam os pequenos cultivadores (Ramírez, 2001, p. 317), ou seja, como uma espécie de Plano 

Marshall de ajuda econômica para as áreas rurais colombianas.  

Posteriormente, sua ênfase mudou a um plano de cunho militar, enfocado no 

rompimento da aliança entre narcotraficantes e subversivos, que, segundo o discurso 

promovido pelo governo dos Estados Unidos, ameaçava desestabilizar o Estado e atentar 

contra a segurança continental, pelo que os projetos de investimento social passaram a ser 

secundários ao considerar-se que para que estes fossem realizados era primeiro necessário 

fortalecer o Estado e suas instituições (Ramirez, 2001, p. 317)76. 

O Plano Colômbia vem de um documento redigido originalmente em inglês no ano de 

1999, por funcionários do Departamento Nacional de Planejamento (DNP) da Colômbia, 

assessorados por funcionários civis e militares norte-americanos (Leal, 2003, p.111), e que foi 

a base de um projeto de lei chamado Alianza Act, apresentado em 30 de outubro de 1999 ao 

Congresso dos Estados Unidos (Estrada, 2001, p. 28-9). Depois de complexos debates no 

Congresso dos Estados Unidos para a aprovação da ajuda econômica e de um rigoroso 

                                                                                                                                                                      
paramilitares ed a guerrilha, chegando a ser, paradoxalmente, uma das mais violentas da história recente da 
Colômbia. 
76 A mudança na concepção do plano esteve precedida de três eventos: um acordo de cooperação militar entre os 
Estados Unidos e a Colômbia, assinado pelos ministros de defesa de ambos os países, em dezembro de 1998; 
uma doação de 1.000 milhões de dólares para ajuda militar em julho de 1999; e a visita do vice-secretário de 
Estado americano que sugeriu ao presidente Pastrana uma redefinição do processo de paz e do plano com a 
finalidade de distribuir mais adequadamente o dinheiro enviado por eles (Estrada, 2001, p. 28-9). É importante 
lembrar que, no começo de 1999, Hugo Chavez chegou à presidência da Venezuela, com uma campanha 
fortemente crítica aos Estados Unidos e o governo deste país considerou que era necessário fortalecer a 
Colômbia como principal aliado na América do Sul ante o que consideravam como um surto de desestabilização 
política que estava acontecendo e que ameaçava seus interesses políticos e econômicos. 
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silêncio ante a opinião pública colombiana, o projeto foi aprovado na forma de um “pacote de 

ajuda” pelo presidente Clinton em 13 de julho do ano 2000 (Estrada, 2001, p. 29. Leal, 2003, 

p.111).  

Na definição feita pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Plano Colômbia 

é apresentado com o subtítulo de: “Plano para a paz, a prosperidade e o fortalecimento do 

Estado”; definindo-se como uma estratégia integral para enfrentar os principais problemas da 

Colômbia, tais como: a promoção do processo de paz, a luta contra o narcotráfico, a 

reativação da economia e o fortalecimento dos pilares democráticos da sociedade 

colombiana. Seus custos foram orçados em 7.558,1 milhões de dólares, dos quais 3.525,22 

milhão deveriam resultar da “ajuda internacional” e o resto deveria ser aportado pelo Estado 

colombiano (Estrada, 2001, p. 29, grifo nosso). Deste total, 4.810 milhões (63,64%) seriam 

destinados à cooperação em segurança e justiça; 1.637,31 milhões (21,66%) à democratização 

e ao desenvolvimento social; 1.056,73 milhões (13,98%) à política econômica e apenas 54,04 

milhões (0,7%) a apoiar o processo de paz (Estrada, 2001, p. 35). 

Segundo os autores do projeto, a Colômbia enfrentava o desafio de recuperar e 

consolidar as responsabilidades do Estado mediante a promoção da democracia, o monopólio 

da aplicação da justiça, a integridade territorial, a geração de condições para o emprego, o 

respeito aos direitos humanos e da dignidade humana e a conservação da ordem pública 

agravadas pelas forças desestabilizadoras do narcotráfico, acusadas de serem as geradoras da 

corrupção, a violência e a intensificação do conflito armado (Estrada, 2001, p. 29, grifo 

nosso). É claro no discurso do projeto do Plano Colômbia a ênfase que se faz na consolidação 

do Estado, aquilo que chamamos neste trabalho de Modo de Produção Estatista. 

De início, o plano continha dez estratégias: a primeira enfatizava o melhoramento da 

capacidade de arrecadação do Estado e a geração de emprego; a segunda, a austeridade fiscal; 

a terceira tinha a ver com os acordos de paz com a guerrilha; a quarta se referia à 

reestruturação e à modernização do exército e da polícia; a quinta era uma estratégia de 

fortalecimento de aplicação da lei para a defesa dos direitos humanos; a sexta tinha a ver com 

o controle das fronteiras para impedir a circulação dos entorpecentes; a sétima, com o 

desenvolvimento alternativo para a proteção da diversidade biológica; a oitava enfatizava na 

participação cidadã; a nona se referia ao desenvolvimento humano; e a décima tinha a ver 

com a cooperação da comunidade internacional (Estrada, 2001, p. 30-1). Analisando as 

estratégias apresentadas, tem-se uma concepção integral do Plano Colômbia como projeto de 

combate ao narcotráfico e de aplicação da força contra os movimentos insurgentes para criar 
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as condições para um melhoramento econômico baseado no investimento estrangeiro e na 

disciplina fiscal. 

Porém, o plano só apresentava aspectos claros no que se referia à estratégia anti-

narcóticos. O objetivo estratégico era reduzir a produção de folha de coca em 50% entre 2000 

e 2006, partindo de uma produção inicial estimada em 125.000 ha, o que só seria possível 

mediante a ação integral das forças militares, o estabelecimento de controle militar nas áreas 

de produção, o fortalecimento do sistema judiciário, a neutralização do sistema financeiro dos 

traficantes, os esforços anti-contrabando, as operações de inteligência militar em parceria com 

governos estrangeiros e, por último, as estratégias de desenvolvimento alternativo (Estrada, 

2001, p. 32). 

Já o “pacote de ajuda”, que foi aprovado pelo presidente Clinton em julho de 2000, 

continha cinco políticas básicas: economia, estratégias anti-narcóticos, reforma da justiça, 

plano para a democratização e desenvolvimento social e processo de paz (Leal, 2003: 112). 

Foram aprovados 1319,1 milhões de dólares, sendo 65% para ajuda à Colômbia, 21% para 

financiamento de diferentes agências americanas responsáveis pela consolidação da presença 

americana na América Latina em nome da “luta contra as drogas” e os 14% restantes, em 

“ajudas” para países da linha frontal (Bolívia, Brasil, Equador, Panamá, Peru e Venezuela), 

ou seja, os países andinos e limítrofes com a Colômbia (Estrada, 2001, p. 37-8, grifos do 

autor). 

Portanto, a Colômbia recebeu 860,3 milhões de dólares para serem executados entre 

2001 e 2002. Deste total, 519,2 milhões de dólares (60,4%) destinaram-se para assistência 

militar, 123,1 milhões de dólares (14,3%) para assistência à polícia, 68,5 milhões (8,0%) para 

desenvolvimento alternativo, 37,5 milhões de dólares (4,4%) para deslocados, 51 milhões de 

dólares para direitos humanos (5,9%), 13 milhões (1,4%) para a reforma ao sistema judiciário, 

45 milhões (5,2%) para a defesa do Estado de Direito e a Fiscalia (Promotoria) e, apenas, 3 

milhões (0,3%) para o processo de paz (Estrada, 2001, p. 39 e Leal, 2003, p. 112); ou seja, 

74,7%, quase três quartas partes do dinheiro, foram destinados ao fortalecimento militar e, 

apenas, 25,3% foram destinados ao que posteriormente seria conhecido como “Componente 

Social”. 

O Gráfico 1 ajuda a mostrar a ênfase militarista do plano;  
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Gráfico 1: Composição orçamentária do Plano Colômbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dos dados: Estrada, 2001, p. 39 

 

Além da ênfase militarista do plano, o desenvolvimento alternativo foi fortemente 

sacrificado já que, dos 106,5 milhões solicitados originalmente, a quantidade final decresceu 

em quase 40 milhões de dólares (Leal, 2003: 112-113). Com esta redução, esteve ainda mais 

clara a iniciativa contra-insurgente do plano do que em relação às iniciativas de reforma social 

que lhe eram atribuídas no seu início. 

Desdobrando cada componente do pacote de ajuda em suas partes, dos 642,3 milhões de 

dólares destinados à assistência para o exército e para a polícia, 354 milhões seriam utilizados 

na compra de helicópteros, sendo eles 18 “Black Hawk” (16 para o exército e 2 para a 

polícia), pelo preço de 234 milhões de dólares e 42 “Super Huey” (30 para o exército e 12 

para a polícia) pelo preço de 120 milhões de dólares. Entretanto, em termos gerais, foi 

mencionado que 416,9, milhões dos 519 milhões destinados ao exército seriam encaminhados 

para uma operação chamada “empurrão para o sul” (Push into southern Colombia), para a 

conformação de três batalhões anti-narcóticos e uma brigada militar para brindar condições de 

segurança às atividades de erradicação de cultivos de coca nos departamentos de Putumayo e 

Caquetá dada a presença nestas regiões das FARC que tentariam impedir as ações de 

erradicação. Os 102,3 milhões de dólares restantes para o exército se utilizariam nas 

operações de interdição e treinamento militar em aspectos jurídicos e de direitos humanos 

(Estrada, 2001, p. 39-40). 

No lado oposto, o componente social inclui 22,2 milhões de dólares para deslocados no 

contexto do conflito armado interno colombiano, além de dois aportes de 10 e 15 milhões 
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adicionais, respectivamente, para os 30.000 camponeses que se previa seriam deslocados 

forçosamente como conseqüência da operação “Empurrão para o sul” (Estrada, 2001, p. 41)77. 

Além do pacote de ajuda dos Estados Unidos, houve uma colaboração de 100 milhões 

de dólares do governo espanhol. Já a União Européia colaborou com 871 milhões de dólares, 

esclarecendo que não seriam para apoiar o Plano Colômbia, mas para o processo de paz. O 

governo colombiano também conseguiu um empréstimo com o BID de 300 milhões de 

dólares, com o governo japonês de 70 milhões e com diversas instituições financeiras 

internacionais de 900 milhões na forma de “Créditos para a Redução da Pobreza”. Também 

houve contribuições das Nações Unidas de 131 milhões de dólares e do governo da Noruega 

de 20 milhões, mas o uso deste dinheiro para o financiamento do Plano Colômbia era 

opcional (Estrada, 2001, p. 42-3). 

Em anos posteriores, foram adicionadas novas verbas para o plano, sendo que em 31 de 

agosto de 2001, os recursos financeiros totais eram de 2.097 milhões de dólares e, a 30 de 

junho de 2002, estes tinham crescido, 360 milhões de dólares, por efeito de outro crédito de 

63 milhões com o BID para construção de infra-estrutura social e gestão comunitária, por 

incremento da dívida interna por conceito de “bonos de paz” 78, em 191 milhões, e por novos 

aportes da cooperação internacional em 106 milhões (Ramírez, 2002)79. 

O componente social do Plano Colômbia baseou-se em duas grandes estratégias: 

“Recuperação econômica e social” (Ramírez, 2002) ou “Rede de Apoio Social” (Iglesias, 

2003, p. 27) e “Fortalecimento Institucional e Desenvolvimento Social”. A primeira estratégia 

está conformada por três programas: “Empleo en acción” (fornecimento de empregos para 

pessoal não qualificado), “Famílias en acción” (fornecimento de subsídios condicionados para 

famílias carentes) e “Jóvenes en acción” (Capacitação ocupacional para jovens 

desempregados de baixa renda). A segunda estratégia tinha três componentes: Fortalecimento 

                                                      
77 Em outubro de 2000 a Presidência da República calculava em 209.779 pessoas o número de deslocados que 
seriam produzidos pelo Plano Colômbia no Putumayo. Como a população total era de 323.549 habitantes, esta 
cifra equivaleria a 64,84% da população total (Ramírez, 2001, p. 323). Cabe notar, então, como o deslocamento 
da população se considerava como uma verdadeira política de Estado, reafirmando a visão militar antes 
apresentada de que os camponeses colonos do Putumayo eram uma população aventureira, sem vínculo 
territorial e que só estava nesta região para se enriquecer acabando com o meio ambiente amazônico, pelo que 
era legítimo seu deslocamento.  
78 Os “bonos de paz” foram criados mediante Lei 487, de 1998, como títulos de dívida interna para financiar o 
processo de paz de investimento obrigatório para todas as pessoas físicas e jurídicas, cujo patrimônio líquido 
excedesse os 210 milhões de pesos. Foram emitidos pelo governo nacional com valor máximo de dois bilhões de 
pesos, pagáveis em sete anos e com rendimento anual de 110%. Informação disponível na internet em: 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0487_98.HTM, acesso, em 8 de março de 2008, por Camilo Bustos. 
79 Disponível na internet em:  
http://www.mamacoca.org/separata_nov_2002/art_ramirez_balanc_%20social__plan_colombia.htm, acesso, em 
11 de julho de 2007, por Camilo Bustos. 
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institucional, desenvolvimento do capital social e desenvolvimento alternativo, estes 

componentes, a sua vez, estavam expressos nos programas “Campo en acción” (recursos 

financeiros para apoio a projetos de erradicação manual, produtivos e de sustentabilidade 

ambiental), “Vias para la Paz” e “Obras para la Paz” (infra-estrutura, saneamento básico, 

eletrificação e saúde), “Gestión Comunitária”, “Atención Humanitária”, “Transparência y 

Convivência” e Capacitação em Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário 

(Ramírez, 2002. Iglesias, 2003, p. 27-8). 

O financiamento do componente social do Plano Colômbia foi feito mediante três 

instrumentos: o “Fondo de Programas Especiales para la Paz”, o “Fondo de Inversión para la 

Paz” (FIP) e o Fundo do Plano Nacional de Desenvolvimento Alternativo ou Fundo PLANTE 

(Ramírez, 2002). Dos três fundos mencionados, talvez o FIP é o mais importante no que se 

relaciona ao Plano Colômbia, porque sua função específica era canalizar os distintos aportes 

aos programas advindos de diferentes fontes para os programas e projetos sociais propostos 

no Plano (Iglesias, 2003, p. 27). 

O primeiro fundo foi criado mediante a Lei 368 de 1997 como uma conta especial do 

Departamento Administrativo da Presidência da República (DAPRE), criada com o objetivo 

de financiar programas de paz para fomentar a reintegração à vida civil de combatentes dos 

grupos armados. O segundo fundo foi criado pela Lei 487 de 1998 e regulamentado pelo 

Decreto 1.813 de 2000, também como conta especial do Dapre. Os dinheiros do FIP 

provinham dos já mencionados “Bonos de Paz”, de aportes do Orçamento Geral da Nação, de 

créditos contratados pelo governo nacional, de doações públicas ou privadas e de aportes 

advindos da cooperação internacional. Os dois últimos previamente incorporados dentro do 

Orçamento Geral. Já o Fundo PLANTE tinha sido criado mediante o Decreto 472, de 1996, 

também como conta especial do Dapre para financiar projetos e planos de desenvolvimento 

alternativo. O Fundo PLANTE também trabalhou com verbas do Orçamento Geral da Nação, 

assim como com aportes advindos de doações e de cooperação internacional independentes 

dos dinheiros do Plano Colômbia (Ramírez, 2002). 

Em meados de 2002, tinham sido investidos 1,8 bilhões de pesos no programa de 

“recuperação econômica e social” em todo o país, já no programa “Fortalecimento 

institucional e desenvolvimento social” 4,2 bilhões de pesos, tanto em programas específicos 

para o Putumayo, sul do Departamento de Bolívar e o Caquetá, bem como no país em geral 

(Ramírez, 2002). A diferença entre as quantidades investidas nas duas estratégias diz respeito 

ao fato de que o Estado investe mais em infra-estrutura (específica do programa 
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“fortalecimento institucional”), do que em programas sociais (específicos do programa 

“recuperação econômica”). 

No Departamento do Putumayo, foi aplicada boa parte do Plano Colômbia já que, no 

ano 2000, havia 54% da área cultivada de coca (66.022 ha, segundo Ahumada, et. al., 2004, p. 

93), 30.000 pequenos produtores de um a cinco ha, e uma população flutuante de 50.000 

pessoas relacionadas com seu cultivo e comercialização (Ramírez, 2002). O conjunto de obras 

a serem executadas com as verbas do Plano Colômbia, no Putumayo, chegou a ser conhecido 

com o nome de “Plano Putumayo” (Ahumada, et. al. 2004, p. 91). 

O Mapa 4 mostra como o Putumayo concentrava, para o ano 2000, a maior parte da 

produção de coca na Colômbia.  

O mapa permite observar como o Putumayo é a principal área de produção de coca na 

Colômbia para o ano 2000, quando o Plano Colômbia foi lançado. As outras áreas 

importantes de produção de coca são os departamentos de Caquetá e Guaviare, na Amazônia 

ocidental e no sul do Departamento de Meta. Também é importante a produção no 

Departamento de Norte de Santander e na porção sul do Departamento de Bolívar. Todas 

estas correspondem às áreas das mobilizações cmponesas de 1996. Existem algumas manchas 

dispersas de produção no Departamento de Vichada, no extremo oriental do país, e no 

Departamento de Arauca, em área da Orinoquia e em limites com Venezuela; nos 

departamentos de Nariño e Cauca, no surocidente do país, área do Litoral Pacífico e, ainda, no 

flanco norte da Sierra Nevada de Santa Marta, no Litoral do Caribe, em área dos 

departamentos de Magdalena, La Guajira e César. 

A capacidade de organização dos camponeses produtores de coca do Putumayo, ante a 

crise social prevista por efeito das fumigações que estavam por vir como efeito da aplicação 

do Plano Colômbia e a arremetida dos paramilitares durante os anos 1998 e 2000, produziu a 

proposta dos “Pactos sociais para a erradicação voluntária dos cultivos ilícitos”, apresentada 

em 25 de julho de 2000 a uma comitiva do governo central que tinha por objetivo mostrar as 

implicações do Plano Colômbia na região. A proposta surgiu por iniciativa do “Consejo 

Municipal de Desarrollo Social” de Puerto Asís, liderado pelo prefeito da cidade e respaldado 

pelo governador do Putumayo, prefeitos e líderes de outros municípios e funcionários de 

instituições governamentais (Ramírez, 2002). Novamente, dá-se a conjunção de interesses 

entre os camponeses e as instituições locais do Estado para impedir a fumigação e promover a 

erradicação manual da mesma forma que acontecera quando das mobilizações de 1996. 
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Mapa 4: Cultivos de coca na Colômbia. Ano 2000 

 

Fonte: http://www.biesimci.org/Ilicitos/cultivosilicitos/detalles/B004N62-S000001M000.html, acesso, 
em maio 2 de 2008, por Camilo Bustos. 
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O primeiro pacto de erradicação voluntária e desenvolvimento alternativo foi assinado 

no povoado de Santa Ana, no Município de Puerto Asís, no dia 2 de dezembro de 2000, e 

continha uma estrutura que se tornou a base sobre a qual foram feitos os pactos posteriores: 1) 

Projetos de segurança alimentar e comercialização, 2) Projetos a Médio e Longo Prazo, 3) 

Projetos complementares (construção de infra-estrutura), 4) Capacitação e Assistência 

Técnica, 5) Administração e manejo do dinheiro, 6) Controle social, vistoria, monitoramento 

e verificação, 7) Prazos de erradicação (Ramírez, 2002). 

O dinheiro para os pactos, fornecidos pelo “Fondo de Inversiones para la Paz” (FIP), foi 

administrado por diversas ONG´s que ganharam o concurso convocado por tal fundo e que se 

encarregaram, cada uma, dos projetos de um ou vários municípios município da seguinte 

forma: Fundaempresa (Puerto Asís e Puerto Leguízamo); Coodesarrollo (Valle del Guamuéz); 

Vida y Futuro (Orito e San Miguel); Fundación Restrepo Barco (Puerto Caicedo y 

Villagarzón) e Fundacomercio (Mocoa e Puerto Guzmán). Houve desconforto na população 

pela escolha já que estas ONG´s provêm de regiões do país distintas ao Putumayo (Ramírez, 

2002). 

Por meio dos pactos, os camponeses e indígenas se comprometeram a erradicar seus 

cultivos de coca durante um ano, contado a partir do momento em que o governo 

desembolsasse os primeiros dois milhões de pesos para segurança alimentar consistentes em 

animais, insumos, ferramentas, etc. O projeto dos camponeses, semelhante ao formulado 

durante as negociações de 1996, era que o tempo para a erradicação fosse entre dois e cinco 

anos e que, em vez de entregar os recursos em produto estes fossem entregues em dinheiro à 

vista para a criação de um Fundo que garantisse a compra dos cultivos alternativos (Ramírez, 

2002). Esta situação nos permite observar que, apesar da repressão às mobilizações 

camponesas de 1996, o espírito e as bases de confrontação com o Estado se encontram ainda 

presentes quatro anos depois, quando é lançado o Plano Colômbia e existe uma nova 

oportunidade de negociar com o governo. 

Foram assinados 31 pactos sociais de erradicação, com 26.832 das aproximadamente 

37.000 famílias camponesas envolvidas no cultivo da coca, as quais se comprometeram a 

erradicar 37.728 ha. Houve também dois pactos especiais com as comunidades indígenas: O 

Acordo Mútuo “Raiz por Raiz”, que abrangeu 128 cabildos representantes de 12 povos 

indígenas e correspondentes a 7.186 famílias e um pacto especial com o povo indígena Kofán 

que abrangeu 1.134 famílias. Os acordos com camponeses foram financiados pelo FIP, 

enquanto que os acordos com os indígenas foram financiados diretamente pela Agência de 

Cooperação Internacional dos Estados Unidos (USAID). O FIP destinou até dezembro de 
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2001, 61.986 milhões de pesos para projetos de segurança alimentar, apenas o primeiro 

componente dos pactos (Ramírez, 2002). 

Porém, como em 1996, a intromissão do governo americano, interessado em erradicar 

os cultivos ilícitos o mais rápido possível, frustrou qualquer possibilidade de desenvolver um 

projeto autônomo por parte dos camponeses já que se configura um novo cenário de 

negociação em que estes se vêem obrigados a assinar os pactos para não terem seus cultivos 

fumigados. A relação existente antes da criação do Plano Colômbia entre fumigações e 

desenvolvimento alternativo em que este funcionava como um paliativo para os efeitos 

daquelas, muda completamente e passa a ser de obrigatoriedade condicionada. Portanto, o 

incremento existente em programas de desenvolvimento alternativo a partir do Plano 

Colômbia teve o paradoxo de fortalecer às fumigações como ferramenta prioritária do Estado 

para o controle da produção de cultivos ilícitos. 

É importante salientar que, como necessário complemento à implantação do Plano 

Colômbia, as fumigações foram estendidas legalmente para os cultivos de qualquer extensão 

mediante Resolução 005, de 11 de agosto de 2000, do CNE, a qual, ainda que continuasse 

reconhecendo que os cultivos de sobrevivência de extensão menor de 2 ha deveriam ser 

tratados mediante programas de desenvolvimento alternativo, também autorizava fumigar tais 

cultivos se estivessem intercalados com outros ou separados por cercas vivas; na prática, esta 

disposição queria dizer que qualquer cultivo poderia ser fumigado. Sobra dizer que, embora 

continuasse sendo feita recomendação de acompanhar e monitorar o desenvolvimento das 

fumigações, isto também não seria respeitado, como nunca foi (Iglesias, 2003, p. 55). 

A utilização das fumigações como mecanismo de pressão para forçar a assinatura dos 

pactos, por parte das diversas comunidades, ficou clara após a série de fumigações que 

acontecera nos Municípios de Valle del Guamuéz (La Hormiga), San Miguel e Orito, entre 22 

de dezembro de 2000 e 12 de janeiro de 2001, ou seja, só 20 dias após a assinatura do 

primeiro pacto. Estas fumigações afetariam não somente os cultivos de coca, mas os projetos 

produtivos que estavam sendo desenvolvidos, bem como os cultivos de sobrevivência 

(Ramirez, 2002). 

A imposição do desenvolvimento alternativo por coerção acabaria no fracasso dos 

pactos de erradicação manual, que foram suspendidos unilateralmente pelo governo Pastrana, 

em julho de 2002, alguns dias antes de entregar o poder para a administração Álvaro Uribe 

(2002-2006 e 2006-2010). Para esse momento, ainda não tinha sido distribuído o total das 

verbas para o programa de segurança alimentar (apenas se distribuiu 63%) e não se tinha feito 

ainda o primeiro projeto de investimento a curto ou longo prazo (Ramírez, 2002).  
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A combinação de fumigação aérea e desenvolvimento alternativo configura-se como 

uma clássica política de “cenoura e garrote”80 dirigida a fazer pressão sobre os camponeses 

para obrigá-los a erradicar os cultivos de coca sob pena de perder seus meios de reprodução. 

Mostra-se, mais uma vez, que, “assim como o desenvolvimento alternativo foi concebido 

como um complemento à fumigação, também a fumigação acabou sendo concebida como um 

complemento do desenvolvimento alternativo” (Jansson, 2004, p. 3) e que este aspecto foi 

evidente na publicidade veiculada pelas ONG´s contratadas para administrar os recursos do 

programa que quase obrigavam os camponeses a assinarem os programas de desenvolvimento 

alternativo para não ter todos seus cultivos destruídos pelas fumigações. 

Mas, o que deve ser destacado é que esta combinação de desenvolvimento alternativo e 

fumigações é própria do discurso do governo americano que, por intermédio da USAID, 

promove a idéia de que as estratégias de desenvolvimento alternativo só poderão ter sucesso 

desde que estejam acompanhadas da interdição e erradicação; além disso, a USAID levanta 

dúvidas sobre a capacidade do Estado colombiano, representado pelas instituições 

encarregadas da execução do Plano Nacional de Desenvolvimento Alternativo, para monitorar 

os pactos de erradicação voluntária, colocando-se como a única entidade com o respaldo de 

uma força militar econômica suficiente para consegui-lo (Ramírez, 2002). A tomada do 

controle da USAID sobre o desenvolvimento alternativo se mostrará evidente depois de 2002. 

A USAID adquire, a partir de esse ano, tanta autonomia que chega a trabalhar de 

maneira independente sem nenhum controle do Estado colombiano, o que ocasiona críticas 

por parte de funcionários do governo colombiano encarregados de supervisionar os projetos 

de desenvolvimento alternativo. O estilo de trabalho desta instituição se baseia no 

fornecimento de contratos a agências particulares para executar projetos de desenvolvimento 

alternativo, particularmente para a “Chemonics International Inc”, uma ONG americana que 

já tinha feito assessoria ao PLANTE para erradicação de cultivos de papoula nos 

departamentos de Huila, Cauca, Tolima e Nariño, no ano 2000. Em abril de 2001, a USAID 

destina 87,5 milhões de dólares em um contrato de cinco anos com Chemonics para 

supervisar, administrar e executar ações de desenvolvimento alternativo nas áreas de cultivo 

de coca no Putumayo e em Caquetá (Ramírez, 2002). Este contrato se verá expresso no 

“Programa de Iniciativas Locales para el Desarrollo Alternativo Alternativo y la Erradicación 

Temprana” (PILDAET). 

                                                      
80 Uma política de “cenoura o garrote”, desde os tempos do Presidente americano Theodor Roosevelt, é aquela 
que se baseia na coação para lograr um determinado objetivo; se a população alvo aceitar se dá um prêmio, (a 
cenoura), se não aceitar, pune-se (o garrote). 
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O PILDAET surge no contexto dos Pactos de Erradicação Manual devido à falta de 

promoção de projetos de desenvolvimento alternativo de médio e curto prazo, já que o 

dinheiro fornecido pelo FIP foi gasto apenas nos projetos de segurança alimentar. O Governo 

do Putumayo vai promover os Acordos de Erradicação “Temprana”, investindo 5.000 milhões 

de pesos para acelerar o processo de erradicação e evitar as fumigações, começando sua 

atuação em Orito e Valle del Guamuéz, onde voltaram a acontecer fumigações no início de 

2002, quando ainda não tinha passado um ano desde a assinatura dos pactos (Ramírez, 2002). 

Uma das mostras da autonomia que a USAID adquire com relação ao governo nacional 

se dá pela forma como é proposto o financiamento dos projetos do PILDAET. Esta concordou 

em financiar os projetos de menos de 200 milhões de pesos com contratação direta das ONG’s 

locais (Huairasachac, Comfamiliar, Fundaempresa, Fundación Restrepo Barco e Vida y 

Futuro) sem que os recursos circulassem pelos fundos estatais encarregados do financiamento 

do Plano Colômbia (Iglesias, 2003, p. 29-30). 

A USAID promoveu também a criação dos Fundos Municipais de Desenvolvimento 

Alternativo, dos quais podem fazer uso tanto os camponeses assinantes dos pactos anteriores 

como qualquer um que apresente uma proposta de erradicação imediata, mas a entrega do 

dinheiro para o financiamento dos projetos está sujeita a fortes condicionamentos, como o 

compromisso da comunidade em erradicar 100% dos cultivos ilícitos em áreas 

“representativas e verificáveis” e a não aceitação de particpantes individuais. Para a 

verificação, cria-se um comitê conformado por um delegado da Defensoria do Povo, um 

delegado da Policia anti-narcóticos, um representante do governo nacional, um representante 

da comunidade e uma ONG internacional (Ramírez, 2002). Porém, devido ao conflito 

armado, há muitos lugares onde tal verificação não foi possível de se fazer, o que deu 

argumentos à DNE para continuar com as fumigações81. 

Para que fossem financiados, os projetos do PILDAET deveriam ser associativos e 

apresentar alternativas viáveis, além de estarem integrados com os planos de desenvolvimento 

municipal ou com os planos de ordenamento territorial. Foram aprovados cinco milhões de 

pesos para cada família, mas, pela necessidade de apresentar resultados rapidamente, estes 

não puderam ser usados para projetos associativos a longo prazo e acabaram sendo destinados 

em 98% dos casos para a compra de gado para cada família. Esta foi uma exigência dos 

                                                      
81 Segundo o PLANTE, em 28 de Julho de 2002, haviam sido erradicados 5.117 ha. de um total de 10.522 
pactuados no “Consejo Municipal de Desarrollo Alternativo” (CMDA) de Puerto Asís, não sendo possível saber 
a situação dos outros 5.405 (Ramírez, 2002). 
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camponeses, para os quais os animais eram uma garantia econômica em situação em que 

tivessem de sair expulsos da terra por efeito do confronto armado (Ramírez, 2002). 

De novo, a pressão das instituições dos Estados Unidos por executar o orçamento em 

um tempo determinado e por ver resultados avaliáveis em número de hectares erradicados, 

impede a realização de um efetivo trabalho de erradicação integral dos cultivos de coca. As 

fumigações se reiniciam em 28 de julho de 2002, de novo impedindo progredir a muitos dos 

projetos associativos de desenvolvimento alternativo que estavam se iniciando (Ramirez, 

2002).  

Os primeiros balanços da execução do Plano Colômbia, feitos pela Contraloria Geral da 

República (entidade que controla a destinação das finanças nacionais), indicam que, até 

setembro de 2002, o programa “Obras para la Paz”, consistente na construção de vias rurais, 

pontes, vias urbanas, obras de saneamento básico, eletrificação e saúde e pertencente ao 

programa “Fortalecimento institucional”, tinha investido, no Putumayo, 32.400 milhões de 

pesos, com 340.000 beneficiários, nos 13 municípios, por meio de 49 projetos (Ramírez, 

2002)82.  

Porém, o investimento total do Plano Colômbia no Putumayo apenas correspondia a 

20% do total nacional, como fora demonstrado nos balanços feitos em 2001 e 2002 pela 

Contraloria General da República, nos quais se adverte que os recursos financeiros do plano 

eram investidos a escala nacional, enquanto que as áreas críticas de produção estavam 

concentradas em apenas cinco departamentos (Putumayo, Guaviare, Caquetá, Bolívar e Norte 

de Santander, como foi visto no mapa 2). A Contraloria, aliás, destacou que muitos dos 

investimentos das verbas do Plano Colômbia estavam sendo feitos em grandes cidades e em 

regiões centrais, afastadas das áreas de produção de cultivos ilícitos e do conflito armado 

(Ramírez, 2002). 

O investimento total destinado a projetos produtivos e de fortalecimento institucional de 

médio e longo prazo, no Putumayo, em 2002, foi apenas de 602,2 milhões de pesos do 

orçamento nacional, por meio do Fundo Plante e créditos do BID, enquanto que a USAID 

destinou 11.812,5 milhões de pesos para Projetos de Médio e Longo Prazo (Ramírez, 2002) 

que não corresponderam necessariamente ao PILDAET. Sendo assim, fica claro que o 

governo nacional, por intermédio de seus diferentes programas, investiu bem pouco no 

                                                      
82 Em comparação, no Departamento de Caquetá, apenas tinham sido investidos 859 milhões de pesos, dirigidos 
a um só município (San Vicente del Caguán), enquanto que, no Sul do Departamento de Bolívar, haviam sido 
investidos 6.700 milhões de pesos em 4 municípios (San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa e Simití), com 105.000 
beneficiários e 24 projetos em execução (Ramírez, 2002). 
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Putumayo e que este investimento esteve concentrado, principalmente, em obras de infra-

estrutura, enquanto que a maior parte do investimento feito no Putumayo em desenvolvimento 

alternativo correu por conta da USAID. 

A estrutura dos investimentos realizados, diz respeito às políticas sociais do governo 

nacional, a partir do Plano Colômbia, que se reduzem apenas ao fornecimento de infra-

estrutura básica, e a renuncia à soberania em matéria de projetos econômicos, deixando estes 

em mãos de entidades internacionais, principalmente dos Estados Unidos. Afinal este descaso 

com as políticas econômicas por parte do Estado tem a ver com o fato de que se considera o 

Putumayo, como a outras áreas periféricas, apenas como área fornecedora de matérias primas 

para o comércio internacional, em uma concepção do desenvolvimento baseada 

exclusivamente na exportação de matérias primas e bens escassamente manufaturados. 

Para o caso das comunidades indígenas, as políticas econômicas e sociais estiveram 

condensadas no Acordo Mútuo “Raiz por Raiz”. Este acordo, aplicado pelo Estado, mas, 

totalmente concebido pela USAID, mostra a estratégia específica do Plano Colômbia para as 

comunidades indígenas, pelo que a examinaremos mais de perto. 

 

3. O Acordo Mútuo “Raiz por Raiz”, a tentativa de cooptação do movimento indígena 

pelo Estado. 

 

O Acordo Mútuo “Raiz por Raiz” pela sobrevivência dos povos indígenas do Putumayo 

foi assinado mediante compromisso público entre representantes do governo nacional e de 12 

povos indígenas do Putumayo83, representados pela “Organización Indígena Zonal del 

Putumayo” (OZIP), em 26 de julho de 2001. Seus objetivos foram: estabelecer uma série de 

ações para a substituição dos cultivos de coca com fins ilícitos, conservando seu uso para 

práticas medicinais tradicionais; desenvolver programas para a recuperação e conservação das 

tradições culturais; identificar e financiar projetos, ações e atividades para o melhoramento do 

nível de vida dos povos indígenas e promover a unidade, organização e a autonomia dos 

povos indígenas, fazendo com que eles reconhecessem os instrumentos existentes na política 

estatal que lhes permitissem este fim (CECOIN, 2002, p. 4-5). 

Os objetivos mostram como o Estado quer organizar, por sua conta, os movimentos 

indígenas, separando suas reivindicações das do movimento camponês, baseando-se na 

                                                      
83 Os povos indígenas do Putumayo, segundo o documento, são: Inga, Camentsa Biya, Awá, Paez (Nasa), Pastos, 
Coreguaje, Quechua, Embera, Siona Kofan, Yanacona, Muruy e Muinane (CECOIN, 2002, p. 4). O povo 
indígena Kofán negociou seu próprio acordo, deixando o Raiz por Raiz para os doze povos restantes. 
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concepção de que os indígenas vivem tradicionalmente em relação harmônica com a natureza 

e que esta se quebraria pela irrupção da cultura ocidental e a economia de mercado, 

especialmente aquela que tem a ver com o cultivo e processamento químico da folha de coca. 

Além disso, o Estado pretende encaminhar os povos indígenas na busca de alternativas 

econômicas viáveis e no desenvolvimento de sua autonomia, possível de acordo com os 

mecanismos existentes na legislação. 

Porém, existem duas contradições: na primeira, a produção viável para o Estado é 

aquela que é sustentável de acordo com parâmetros capitalistas, ou seja, oposta aos critérios 

de sobrevivência que diferenciariam a cultura indígena tradicional da cultura ocidental (no 

caso desta pesquisa, o Modo de Vida Tradicional), portanto, promover alternativas viáveis ao 

cultivo da coca equivale só a substituir esta economia de mercado ilegal, por outra legal. Na 

segunda contradição, a autonomia indígena está delimitada pela legislação do Estado, ou seja, 

que não é totalmente autônoma. 

Sendo assim, os compromissos assumidos pelo Estado na negociação foram:  

- Apoiar o Plano de Desenvolvimento Indígena Departamental e os Planos de Vida dos 

povos indígenas;  

- Promover e apoiar os processos para a recuperação da memória coletiva, a tradição e a 

cultura dos povos indígenas; 

- Capacitar e apoiar os membros das organizações indígenas na consolidação das 

organizações indígenas existentes para que estas dirigissem e administrassem os recursos 

transferidos pelo governo nacional84; 

- Ajudar no desenvolvimento dos projetos produtivos a curto, médio e longo prazo, 

definidos pelas comunidades de acordo com os critérios de geração de renda e a manutenção 

das formas produtivas tradicionais indígenas85; 

- Comprometer às instituições locais na priorização do financiamento dos projetos 

incluídos no acordo e organizar às comunidades para que determinassem a ordem de 

prioridade dos projetos elaborados, tomando em conta a disponibilidade orçamentária do 

governo e o número de beneficiários; 
                                                      
84 Para este fim, o governo designou uma ONG para o acompanhamento do processo de execução do acordo 
mútuo (“Centro de Cooperación al Indígena”-CECOIN) e outras ONG´s a nível municipal para acompanhar o 
processo de execução dos diversos programas e projetos estipulados no acordo. 
85 Foram propostos projetos como: instalação, adequação e ampliação das lavouras tradicionais; recuperação e 
fomento do artesanato tradicional; fomento à criação de pequenos animais domésticos, de espécies nativas e da 
piscicultura; criação de gado de forma sustentável; estabelecimento de hortas de ervas aromáticas e medicinais; 
desenvolvimento de projetos florestais e produção de frutas tradicionais. Estes projetos seriam de tipo coletivo e 
o Estado se comprometeria a financiá-los em associação com as comunidades mediante mecanismos como os 
Fundos Rotatórios 
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- Fornecer, de maneira imediata, recursos de dois milhões de pesos por família para 

projetos de segurança alimentar; 

- Apoiar a constituição de uma entidade de propriedade dos povos indígenas 

encarregada da comercialização dos produtos agropecuários e industriais resultantes dos 

projetos86; 

- Encaminhar ações para a constituição, ampliação e saneamento de resguardos 

indígenas mediante a transferência de verbas para o INCORA, instituição governamental 

encarregada deste processo; 

- Reconhecer o interesse de erradicação voluntária e manual dos cultivos ilícitos por 

parte dos diferentes povos indígenas, assim como os seus direitos ancestrais a utilizar a coca 

com objetivos medicinais e de forma tradicional. 

Por sua vez, a organização indígena se comprometeu a erradicar todos os cultivos de 

coca com fins ilícitos a partir de um ano desde a assinatura dos acordos; a gerar processos 

políticos, de educação, capacitação e produção para construir uma base produtiva diferente do 

cultivo da coca e a não estabelecer novos cultivos ilícitos. Também se comprometeu a 

fortalecer as formas organizativas próprias como base de desenvolvimento local para facilitar 

a interlocução com o Estado, a administração dos projetos e a garantir a sustentabilidade das 

ações empreendidas para a execução do Plano de Desenvolvimento Alternativo (CECOIN, 

2002, p. 16). 

Como mecanismo de controle se propôs a criação de um Comitê de Vistoria Externa, 

conformado por um governador de cabildo, um diretivo das associações municipais e um 

representante da OZIP. Também foi estabelecido que, junto com o comitê, uma ONG se 

encarregasse de fazer relatórios trimestrais de monitoramento e avaliação do processo 

(CECOIN, 2002, p. 19-20). 

De acordo com o acordado, os programas prioritários propostos para a área econômica 

foram: 

- Fortalecimento territorial: para conseguir regularizar a situação jurídica das 

comunidades indígenas, ou seja, torná-las proprietárias de seus territórios; 

- Economia indígena e segurança alimentar: para potencializar a produção e a 

comercialização com base em sistemas produtivos próprios; 

                                                      
86 O Estado também se encarregaria de facilitar o processo de comercialização mediante suas diferentes 
instituições e procedimentos. 
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- Cultura Indígena ambiental: para o manejo integral dos ecossistemas de acordo com 

critérios de sustentabilidade próprios das comunidades indígenas; 

- Desenvolvimento constitucional: para fortalecer a autonomia e a unidade indígena 

mediante a capacitação em legislação indígena e constitucional; 

- Planos de Vida dos povos indígenas: para desenvolver as políticas próprias de 

desenvolvimento mediante a participação comunitária; 

- Infra-estruturas tradicionais, comunitárias e moradia de interesse social: para a 

construção, ampliação e conserto de casas-cabildo, centros de saúde indígena e moradias; 

- Medicina Indígena: para consolidar um sistema de atendimento em saúde para os 

povos indígenas, articulando-o dentro do sistema nacional de saúde, e criar jardins botânicos 

para fornecer insumos aos médicos tradicionais indígenas; 

Estes programas, por sua parte, foram compilados em quatro eixos ou componentes 

fundamentais, a partir dos quais se estruturariam os distintos “Planos de vida” dos diferentes 

povos indígenas do Putumayo no futuro (em nosso caso, o “Plano Integral de Vida do Povo 

Awá do Putumayo”). Estes programas foram: Desenvolvimento dos projetos produtivos de 

curto prazo (segurança alimentar); Fortalecimento territorial, cultural e ambiental; 

Fortalecimento organizativo e institucional e Desenvolvimento de projetos produtivos de 

médio e longo prazo. 

Em termos gerais, o Acordo Mútuo representou a tentativa de consolidação do Modo de 

Produção Estatista nos territórios indígenas do Putumayo. Analisando seus diversos 

programas e projetos, é possível ver como o Estado, por meio de suas diversas leis e 

instituições, impõe-se como mediação imprescindível para a regulação social, o 

fortalecimento territorial e, ainda, para a manutenção e recuperação das tradições. Da mesma 

forma, o Estado se compromete a criar e ampliar as mediações e instituições necessárias que 

ainda não existam e acaba por cooptar dentro de seu domínio as manifestações políticas, 

culturais e econômicas dos indígenas. 

Assim, como no componente de segurança alimentar, tenta-se basicamente expandir a 

pecuária de grande porte e a criação de pequenos animais (isto último, caso não seja possível 

o desenvolvimento da atividade pecuária por limitações de solos ou de quantidade de terreno) 

como atividade econômica, já que estas permitem certa estabilidade econômica necessária 

para outros empreendimentos e, ainda, incrementam o consumo de determinados produtos 

necessários para seu desenvolvimento, já que os indígenas não desenvolvem estas atividades 

(particularmente a pecuária de grande porte), como parte de sua tradição. 
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Os projetos produtivos, a médio e curto prazo, embora estejam baseados em 

características específicas dos indígenas como a produção comunitária de pequena escala de 

plantas, de animais nativos e de artesanato; buscam inserir os indígenas dentro de um 

esquema legal de produção para o capital ao incentivar só o desenvolvimento daqueles 

projetos que garantam a produção de excedentes suficientes para a sua manutenção autônoma, 

ou seja, sem o apóio financeiro do Estado. Busca-se um produto específico que possa 

consolidar seu próprio mercado e gerar a partir dele cadeias produtivas estruturadas com os 

centros de mercado em nível nacional e internacional, utilizando as características culturais 

indígenas como fatores que consolidem uma renda de monopólio. 

É assim que o Estado se compromete também a criar mecanismos que facilitem a 

comercialização dos produtos que se produzem nesses projetos produtivos e, ainda, 

facilidades financeiras como fundos rotatórios de caráter associativo, para garantir a 

independência econômica das comunidades face ao Estado. 

O Estado também busca a regularização fundiária por meio do incentivo à consolidação 

de resguardos como uma forma de demarcar especificamente aquela parte de seu território 

que não poderá entrar no mercado de terras e conhecer exatamente o número de indígenas 

existentes para determinar a forma de repartição dos recursos econômicos que deve fornecer 

constitucionalmente a estas comunidades. 

Em termos gerais, o Modo de Produção Estatista, entendido como universalização das 

equivalências, é expresso no fato do governo ter negociado com a organização indígena em 

geral, sem identificar as diferenças existentes entre os diversos povos indígenas e utilizando à 

OZIP como agente de mediação entre estes e o governo. A OZIP é legitimada como a 

instituição que representa o interesse de todos os membros das comunidades indígenas, num 

claro exemplo do favorecimento à democracia representativa, historicamente entendida como 

sistema hegemônico de governo na Colômbia. Porém, a OZIP é uma entidade que não goza da 

simpatia de muitas das comunidades, porque se manifesta mais favorável às demandas das 

comunidades autóctones que às dos indígenas re-territorializados e re-etnizados, como os 

Awá. 

A prevalência do Estado também se manifesta na necessidade de achar uma 

representação jurídica específica para os povos indígenas, unificando as diferentes formas de 

organização política indígena na figura do cabildo e seus membros; unificando-se, também, as 

políticas socioeconômicas na figura dos “planos de vida” e as diversas configurações 

territoriais na forma dos resguardos. 
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Embora a negociação com os indígenas fosse mais bem sucedida que com os 

camponeses, especialmente no que tem a ver com a consolidação territorial, educativa e de 

saúde, as estratégias de desenvolvimento propostas não têm dado certo (pelo menos, até 

agora) em conseguir substituir o esquema de desenvolvimento baseado na produção de coca. 

As razões para isto serão explicitadas na continuação. 

 

4. Fracasso dos planos de substituição do cultivo da coca pelo desconhecimento da 

racionalidade camponesa e indígena.  

 

Após as críticas feitas nos balanços da Contraloria de 2001 e 2002 que mostraram que a 

maior parte do dinheiro do plano estava sendo executado longe das áreas afetadas por cultivos 

ilícitos, foram evidentes as limitações da aplicação do componente social do Plano Colômbia 

no Putumayo (ou Plano Putumayo). Apesar da execução de algumas obras de infra-estrutura 

importantes, como o asfaltamento da estrada entre Mocoa e Pitalito (que facilitou a 

interligação do Putumayo com Bogotá e área central do país) e da chegada da luz elétrica às 

áreas urbanas, boa parte dos projetos destinados à área social ainda não tinham sido 

executados. Como exemplo disto, até o final da administração Pastrana, em meados de 2002, 

dos 9.509 milhões de pesos a serem executados no programa “Famílias en Acción”, apenas 

tinham sido gastos 1.347 milhões; dos 5.271 milhões de pesos a serem executados em 

projetos produtivos, apenas tinham sido executados 2.875 milhões; e dos 5.596 milhões 

destinados ao programa “Empleo en acción”, ainda nada tinha sido executado (Ahumada et. 

al. 2004, p. 91). 

Com relação aos programas de desenvolvimento alternativo, outro relatório, feito desta 

vez pela Defensoria do Povo, mencionava que a execução física e financeira dos Acordos para 

a Erradicação Voluntária era de apenas 3,45% do orçamento. O governo argumentou que a 

difícil situação de ordem pública, as limitações na infra-estrutura de transporte e as 

complicações burocráticas não permitiram uma melhor execução dos projetos (Ahumada et. 

al., 2004, p. 91). 

Porém, o anteriormente mencionado relatório da Contraloria fez questão de apontar, 

como uma das razões que impediram a execução dos projetos do componente social à 

mudança na estrutura orçamentária do Estado, que, depois do acordo de 1999 com o FMI, 

estipula que a repartição das verbas se dará pelo método de cofinanciación, ou seja, apenas 

para os projetos que as entidades territoriais sejam capazes de financiar junto ao governo 
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central, o que é muito pouco provável no Putumayo pela escassa capacidade de arrecadação e 

de geração de recursos próprios. 

Em 2003, durante o primeiro ano da administração Álvaro Uribe (2002-2006), o 

investimento em programas sociais cresce ligeiramente. Para o programa “Empleo en acción”, 

são investidos 2.811 milhões de pesos e para segurança alimentar são investidos 70.970 

milhões de pesos. Apesar do incremento, as quantidades ainda são mínimas em comparação 

com o investimento total previsto desde o início do Plano Colômbia (Ahumada et. al., 2004, 

p. 92). 

O Plano de Desenvolvimento Alternativo do primeiro período presidencial de Uribe 

incluiu a criação do programa denominado “Familias guardabosques”, mediante o qual as 

famílias localizadas em áreas de reserva dos recursos naturais e com escassa presença do 

Estado receberiam anualmente cinco milhões de pesos sob a condição de não voltar a semear 

coca, protegendo as florestas nativas e reflorestando com espécies que protejessem as fontes 

de água e forneçessem madeira. O objetivo deste programa seria o de promover a conservação 

para o aproveitamento, dos muitos e ainda não conhecidos recursos biológicos estratégicos 

das florestas, porém, este programa foi fortemente criticado pelos habitantes da região por não 

incluir às famílias indígenas e não estar encadeado a projetos produtivos (Ahumada et. al., 

2004, p. 92). 

As políticas de desenvolvimento alternativo do Plano Colômbia fracassaram em sua 

intenção de chegar a uma massiva substituição de cultivos ilícitos no Putumayo, já que, em 

2003, mesmo com todo o poder do Estado colombiano e o apoio econômico do governo 

americano, quando foi novamente lançada a estratégia de assinar pactos entre o Estado e as 

comunidades camponesas para erradicar os cultivos de coca, sofreu uma diminuição 

considerável em relação a 2000-2001, quando a estratégia foi lançada por primeira vez. No 

primeiro momento, 72,5% do total das famílias assinaram os pactos, enquanto que, no 

segundo, apenas 13,5% o fizeram87. 

Uma das razões desse fracasso é o caráter de obrigatoriedade dos pactos, já que a 

execução dos programas de desenvolvimento alternativo requer um consenso entre as partes, 

mas este consenso foi inexistente porque os assinantes dos pactos foram obrigados a realizá-lo 

para evitar as fumigações, como já foi mencionado anteriormente. Além disso, a fumigação 

                                                      
87 Para o primeiro Programa de Desenvolvimento Alternativo, em 2001: 26.832 de aproximadamente 37.000 
famílias camponesas envolvidas no cultivo da coca assinaram os pactos sociais para erradicar 37.728 ha. Já para 
o segundo Programa de Desenvolvimento Alternativo, em 2003, só assinaram aproximadamente 5.000 famílias 
(Jansson, 2004, p. 3). 
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fez com que os pactos fossem rapidamente desrespeitados porque, enquanto os programas de 

desenvolvimento alternativo se aplicam de maneira pontual nas comunidades assinantes, as 

fumigações ao serem aplicadas de maneira geral, não diferenciam as lavouras dos camponeses 

que assinaram os pactos das que não o fizeram e ambos acabaram tendo seus cultivos 

destruídos (Jansson, 2004, p.3). 

Porém, existe uma série de aspectos mais complexos que fazem com que as 

comunidades cultivadoras de coca tenham fortes incentivos para a produção de coca apesar do 

risco das fumigações constantes. Estes incentivos variam desde os puramente econômicos até 

os de cunho cultural, que envolvem a manutenção do modo de vida camponês e indígena. 

Jansson (2004, p. 4) argumenta que a fumigação de cultivos de coca buscava gerar uma 

perda dos incentivos para tal cultura, já que, sendo seu reflorescimento rápido (10 a 11 

semanas), a fumigação não poderia acabar com a possibilidade de cultivar coca, mas faria 

com que os cultivadores tivessem que estar continuamente reinvestindo para voltar a semear. 

Isso mostra como os planejadores ignoraram que a lógica econômica camponesa difere 

amplamente daquela do empreendedor capitalista, já que ele não busca o lucro, mas a 

sobrevivência (Jansson, 2004, p. 4). Da mesma forma, os ganhos obtidos por meio da venda 

do cultivo da coca, ao ser esta uma atividade baseada no emprego de mão de obra familiar, 

não podem ser expressos em termos puramente monetários e também não é possível 

redistribuí-los de forma que correspondam com os ganhos-líquidos da venda específica da 

coca. 

As possibilidades econômicas esboçadas nos projetos de desenvolvimento alternativo 

não conseguiram compensar as vantagens comparativas da coca. Este cultivo continua, sendo 

prática a sua realização, dada a escassa fertilidade dos solos amazônicos, a falta de vias de 

transporte e a rapidez do seu crescimento quando comparado com os cultivos tradicionais 

(mandioca, banana da terra e milho), como fora explicitado no capítulo 1. Para piorar o 

panorama, estes cultivos alimentares também foram destruídos com as fumigações, junto com 

os de algumas plantas amazônicas, como o palmito, cujo cultivo comercial tinha sido 

desenvolvido como projeto de desenvolvimento alternativo desde a época das mobilizações 

camponesas de meados da década de 199088. 

                                                      
88  A fumigação de meados de 2002, nos municípios de Valle del Guamuéz, Orito e Puerto Caicedo, afetou 
projetos produtivos em territórios indígenas e camponeses. Dos cultivadores de palmito, fumigaram 100 há, 
representando uma perda de 25 milhões de pesos. O cultivo do palmito era um dos projetos postos como 
exemplo pelo PLANTE na aplicação do instrumento de Apoio aos Grupos Associativos e Comunitários, tendo se 
iniciado, em 1994, a raiz da construção de uma planta processadora de palmito em Puerto Asís (Ramirez, 2002). 
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Outro aspecto a ressaltar é que o Programa de Segurança Alimentar se limitou 

basicamente a fornecer gado e galinhas às comunidades para suprir com sua produção e venda 

as necessidades financeiras e alimentares limitadas depois das fumigações, mas os animais 

adoeceram e morreram, no caso das galinhas, por serem incapazes de apanhar o alimento em 

áreas povoadas por pasto alto (Jansson, 2004, p. 9) e, no caso das vacas, por serem trazidos de 

ambientes longínquos, muito diferentes da Amazônia. 

As estratégias de desenvolvimento alternativo do Plano Colômbia evidenciaram um 

profundo desconhecimento do Modo de Vida Camponês e Indígena, o que levou a uma 

impossibilidade de apropriação dos projetos por parte das comunidades. Como exemplo, está 

o caso do mencionado programa de segurança alimentar, em que os encarregados de desenhar 

o programa desconheciam a divisão sexual do trabalho nas comunidades camponesas. Jansson 

(2004, p. 10) destaca que, para os homens chefes de família nas comunidades camponesas que 

receberam galinhas, foi constrangedor que suas mulheres assumissem o papel de fornecer os 

recursos econômicos para a sobrevivência familiar, por serem elas tradicionalmente as 

encarregadas de cuidar das galinhas, enquanto que eles tradicionalmente eram os 

encarregados da produção de coca e, portanto, do sustento familiar. 

Com relação às limitações existentes nas comunidades indígenas, o mesmo autor 

destaca que o cultivo de coca é uma atividade que permite a reprodução de certas práticas 

tradicionais indígenas, como a “minga” ou mutirão agrícola, estratégia de produção baseada 

na ajuda mútua e na reciprocidade que, além de impedir a necessidade de pagar pela mão de 

obra em condições de grande necessidade de braços, também permite que as diversas famílias 

indígenas socializem, construindo confiança mútua e reforçando os laços de pertencimento à 

comunidade, o que evita sua desintegração. Os indígenas (particularmente a comunidade 

Kofán) rejeitaram ter que trabalhar fora da comunidade como assalariados ou produzirem 

obras artesanais para compensar a perda de seus meios de sobrevivência decorrente das 

fumigações (Jansson, 2004, p. 9-10). 

O último aspecto que deve ser apontado é que nem todos os cultivadores de coca são, de 

fato, posseiros; alguns deles trabalham como agregados em terras de outrem. Ainda que sua 

proporção não seja majoritária (cerca de 40% do total de produtores, de acordo com Jansson, 

2004, p. 11), eles estão, na maioria das vezes, sujeitos a obter determinadas quantidades de 

coca para garantir sua estadia na terra. Para a sujeição destes trabalhadores rurais, chegados 

em um momento mais recente do que o resto dos cultivadores (após as mobilizações de 1996), 

tem sido muito importante a presença dos grupos armados, particularmente os paramilitares 

(que, aliás, tem garantido uma sensível concentração da terra nas áreas da região mais 
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integradas, férteis e próximas de estradas e de áreas urbanas). Estes trabalhadores estariam, 

portanto, obrigados a produzir coca para poderem ficar, paradoxalmente, aproximando-se da 

imagem dos camponeses produtores de coca da Amazônia ocidental que o Comandante Geral 

das Forças Militares, General Harold Bedoya, apresentara à mídia durante as mobilizações de 

1996. 

Afinal, um dos objetivos principais do Plano Colômbia, que era a redução da área 

cultivada em coca, foi alcançado, mesmo que, com um pequeno aumento, nos últimos anos. 

Para o caso do Putumayo, esta tendência geral à redução pode ser vista na seguinte tabela: 

 

Tabela 6: Número de hectares cultivados em coca no Putumayo 2000-2006 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

66.022 47.120 13.725 7.559 4.386 8.963 12.254 

Fonte: Naciones Unidas (2007, p. 28). 

 

Devido ao fracasso das estratégias de desenvolvimento alternativo, foi a fumigação que 

levou a esta redução de um ponto máximo de 66.022 h. cultivados em 2000, para apenas 

4.386 ha em 2004. Porém, estes logros são enganosos já que, como já foi mencionado, esta 

redução esteve relacionada com o deslocamento dos cultivos para áreas localizadas mais 

profundamente na floresta amazônica do Putumayo (Municípios de Puerto Asís, Puerto 

Leguízamo e Puerto Guzmán)89 e, principalmente, para o Litoral Pacífico nos departamentos 

de Nariño e Cauca (Ahumada et. al., 2004, p. 93). Após o ano 2004, quando os programas do 

Plano Colômbia perderam fôlego, volta a acontecer um aumento, mesmo que pequeno. 

A um nível mais específico, pode se dizer que as aspersões aéreas de herbicidas, como 

ações dirigidas a interromper para oferta de matéria prima para produzir substâncias ilícitas, 

só conseguem obstaculizar temporalmente a produção e incidem pouco sobre a demanda já 

que o estímulo dos mercados incentiva a presença de novas, múltiplas e variadas fontes de 

fornecimento que buscam compensar as eventuais e efêmeras diminuições temporais de 

matéria prima ilegal (Vargas Meza, 2001, p. 320). 

Por esta causa, origina-se um efeito de mobilidade que modifica os estragos ambientais 

produzidos pela instalação, manutenção e transformação dos cultivos ilícitos. Temporalmente, 

naquelas áreas onde se desenvolvem ações de erradicação forçada, a interrupção efetiva do 

                                                      
89 Os três municípios mencionados, que correspondem à porção do Putumayo localizada na planície amazônica, 
tinham 7.146 ha cultivados em 2006 que correspondiam a 9,2% do total nacional, conseguindo produzir até 51 
toneladas métricas de cocaína (Naciones Unidas, 2007, p. 12). 



145 
 

 

fornecimento de matéria prima dura entre quatro meses e um ano, período necessário para 

regenerar os cultivos fumigados ou reinstalá-los em novas áreas, o que não consegue 

interromper o ciclo. Além disso, as novas semeaduras estão quase sempre acompanhadas de 

uma elevação no preço das matérias primas, o que incentiva a reinstalação da produção e o 

processamento inicial (Vargas Meza, 2001, p. 320-1). 

No entanto, o impacto social das fumigações é imenso e devastador. A observação dos 

efeitos da fumigação na saúde de crianças e de animais, assim como a destruição das 

possibilidades de sobrevivência, foi a principal razão das mobilizações camponesas de 1994-

1995 e 1996. As evidências dos estragos na saúde estão compiladas em inúmeros relatórios, 

como o anteriormente mencionado da Defensoria do Povo, e nos distintos depoimentos de 

funcionários do setor da saúde e de camponeses. Como exemplo disto, uma funcionária 

sanitária de Mocoa relatava que as fumigações trouxeram doenças endêmicas, malformações 

congênitas e perda de visão em crianças, sendo que, segundo relatório da própria Direção de 

Saúde Pública do Putumayo, os sintomas atribuídos à fumigação estiveram relacionados com 

problemas respiratórios, gastro-intestinais e dermatológicos, além de moléstias generalizadas, 

surtos de febre e enjôos (Ahumada et. al., 2004, p. 94). 

O efeito combinado das fumigações e da guerra entre guerrilha, exército e paramilitares 

pelo controle do território teve como resultado uma crise humanitária, manifesta no 

deslocamento forçado de milhares de pessoas, particularmente das áreas rurais às urbanas e do 

Putumayo para outras áreas da Colômbia e do Equador. Segundo Ramírez (2001, p. 323), para 

o ano 2000 se reportavam 5.497 pessoas deslocadas para o Equador e 4.217 para o interior da 

Colômbia, sendo que, até agosto de 2001, se calculavam mais de mil deslocados pela 

intensificação do conflito, especialmente nos municípios de Puerto Caicedo e Villagarzón90. Já 

o “Sistema Único de Red de Solidaridad Social” (SUR)- contabilizou 7.248 deslocados em 

2000 e 17.143 em 2001, porém, segundo estimativas do congressista do Putumayo Edmundo 

Maya, os deslocados poderiam ser três vezes essa cifra, chegando ainda aos 100.000 

habitantes (Ahumada et. al., 2004, p. 87). 

As cifras do deslocamento são sempre confusas, pois poucas vezes as vítimas revelam 

sua situação. Uma mostra disto é que a Oficina de Planejamento Departamental do Putumayo 

apenas revela 2.888 pessoas que declararam serem deslocadas em 2002 e, segundo a Agência 

da Organização das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), apenas 1.135 pessoas 

                                                      
90 Neste deslocamento, inclui-se a comunidade Awá Siloé, como mencionado no capítulo anterior. 
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deslocadas tinham sido recenseadas no Equador, em dezembro de 2000, e 40 famílias para 

janeiro de 2001 (Ahumada et. al., 2004, p. 88). 

As cifras de mortos e desaparecidos por efeito da guerra pelo controle territorial entre a 

guerrilha, o exército e os grupos paramilitares também são confusas, isto devido ao fato de 

que não existe um registro único dos homicídios para o Putumayo, situação comum às áreas 

rurais periféricas colombianas, mas outra razão é que muitas das vítimas dos grupos 

paramilitares foram deliberadamente esquartejadas e enterradas em valas comuns ou jogadas 

nos rios para que não existisse evidência das mortes. Num dos acontecimentos mais horríveis 

da história recente na Colômbia, verificou-se que, a partir de várias perícias policiais 

realizadas em 2007, investigadores da Fiscalia (Promotoria) Geral da Nação acharam 211 

cadáveres em 65 valas comuns nas áreas rurais dos municípios de Valle del Guamuez, San 

Miguel e Puerto Asís, mas, segundo o próprio Fiscal General, as vítimas poderiam chegar a 

mais de 3.000 pessoas 91. 

Podemos afirmar, então, que o Plano Colômbia tinha uma finalidade diferente e mais 

profunda que a mera redução da área cultivada em coca no Putumayo. Sua verdadeira 

intenção era expandir, mediante estratégias fortemente repressivas como a fumigação e o 

controle militar, o domínio territorial do Estado numa área periférica como o Putumayo. Os 

erros de aplicar a repressão, inclusive nas estratégias de desenvolvimento alternativo, levaram 

a uma gradativa reaparição da cultura da coca e, embora tenha sido gasta uma enorme 

quantidade de dinheiro para tentar integrar as populações do Putumayo dentro da produção 

para o mercado com base em atividades legais, a região continua ainda como área periférica, 

com extremas dificuldades de consolidar alternativas econômicas legais e padecendo de uma 

crise humanitária expressa em milhares de mortos e deslocados. 

Na década que se passa entre a grande mobilização camponesa de 1996 e o final do 

Plano Colômbia, em 2006, o Estado consegue consolidar-se é certo, mas é um Estado que não 

consegue mais dar conta de produzir políticas sociais sustentáveis no tempo e adequadas às 

especificidades da região, em vez disso, ele se manifesta com toda sua potência repressiva ao 

serviço do processo de des-campesinização e concentração da terra, quer dizer, muito longe 

de modificar grandemente uma história de favorecimento do capitalismo rentista que 

caracteriza a história do campo colombiano (e latino-americano). Neste contexto, o 

movimento camponês e indígena utiliza como estratégia de resistência a exigência da 

                                                      
91 Artigo do Jornal El País. publicado em 8 de março de 2008 e disponível pela internet em 
http://www.elpais.com.co. Acesso, por Camilo Bustos, em 8 de março de 2008. 
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aplicação das responsabilidades sociais que lhe competem ao Estado e a reafirmação de suas 

características econômicas e sociais, de seu modo de vida tradicional. 

No seguinte capítulo, observaremos como se coloca o processo de inserção do Estado 

para o caso específico da comunidade Awá do Putumayo e a forma como eles conseguem 

aproveitar as possibilidades jurídicas para se afirmarem territorialmente. 
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CAPÍTULO 3 

O “RENASCIMENTO” DOS AWÁ DO PUTUMAYO E A INFLUÊNCIA DO 

COMPONENTE SOCIAL DO PLANO COLÔMBIA. 

 

Neste capítulo, é mostrado o processo de emergência da comunidade Awá do 

Putumayo, sua consolidação territorial e política e as influências do Componente Social do 

Plano Colômbia neste processo. Este processo será analisado a partir de três aspectos; em 

primeiro lugar, será mostrada a consolidação da organização político-territorial Awá antes e 

durante o Plano Colômbia; posteriormente, será analisado o Plano Integral de Vida do Povo 

Awá como busca de inserir os indígenas dentro da racionalidade estatista e a produção para o 

capital, mostrando os seus avanços e suas dificuldades. Finalmente, será feita uma análise da 

importância da cultura como base da recriação dos Awá do Putumayo e a influência do Estado 

neste processo. 

 

1. Consolidação da organização política e territorial Awá antes e depois do Plano 

Colômbia. 

 

Os Awá do Putumayo começaram a se reconhecer como indígenas faz relativamente 

pouco tempo, apesar do que têm conseguido avanços destacados em termos de consolidação 

territorial e recuperação de sua herança cultural. A fortaleza de sua organização é superior à 

de outros indígenas, inclusive os autóctones do Putumayo o que está relacionado com o fato 

de possuirem relações familiares próximas entre eles, contarem com dirigentes bem 

capacitados e estarem localizados em uma área especial, na qual podem contar com melhores 

recursos para se organizarem. Também tem sido importante o fato de possuirem aceitação 

como etnia por parte do resto das comunidades indígenas do Putumayo, mesmo não sendo 

originários desta região e não falando, em termos gerais, sua língua tradicional. 

Dada a especial importância dos líderes na consolidação territorial e política dos Awá, a 

história da organização se confunde com a própria história de seus líderes. Em suas histórias 

de vida, expressa-se a permanente busca de alternativas dos habitantes das áreas periféricas 

por se manterem dentro da luta por reconhecimento desde a participação no movimento 

camponês até a tomada de consciência de sua condição de indígenas e a luta pela recuperação 

de sua história, suas tradições, enfim, de seu modo de vida tradicional. 

Contudo, um dos alicerces da organização Awá tem sido o confronto constante com a 

principal e mais tradicional organização indígena do departamento, a OZIP. Os problemas 
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decorrentes da falta de representação política dos indígenas não autóctones no seio da OZIP e 

as crises constantes desta última, especialmente durante os anos de implantação do Projeto 

“Raíz por Raíz”, contribuíram para o fortalecimento de organizações alternativas, das quais a 

Awá é uma das mais significativas. 

No entanto, o processo organizativo do povo Awá corre em paralelo à conformação da 

OZIP, já que a organização indígena dos Awá está relacionada com a organização indígena no 

Putumayo em geral. A OZIP foi criada em 1986, após a participação de uma delegação de 

indígenas do Putumayo, dentre os quais se destacava José Homero Mutumbajoy, no Segundo 

Congresso Indígena Nacional. Depois deste evento, conseguiu-se apoio por parte do “Servicio 

Nacional de Aprendizaje” (SENA) e o INCORA para a realização de oficinas de capacitação 

em formação de líderes indígenas, sendo que, depois das quais foi criada, a OZIP, tendo sido 

definidos seus objetivos: recuperar e conservar as tradições culturais tradicionais, lutar pela 

conformação de um território próprio, manter a autonomia de cada etnia dentro de seu 

território e unir às diferentes comunidades indígenas do departamento92. 

No que se relaciona especificamente aos Awá, a Organização Não Governamental 

“Centro de Cooperación al Indígena” (CECOIN), realizou, no mesmo ano de 1986, uma série 

de oficinas com diferentes comunidades indígenas do Putumayo sobre legislação e direitos 

indígenas a partir das quais se criaram vários cabildos, dentre eles o Cabildo Indígena de 

Aguablanca, em Orito, primeiro cabildo Awá. Posteriormente, entre 1988 e 1989, foram 

criados os cabildos Damasco Vides, Siloé e El Espingo. A partir de 1992, foram criados 

outros cabildos como: Cristalina II, Los Guaduales, Playa Larga, San Andrés, Las Vegas, 

Selva Verde, El Rubi, Florida-Alto Sardinas, Villaunión, Monterrey e Bajo San Juan 

(ACIPAP, 2003, p. 8). A proliferação de cabildos Awá esteve relacionada com a promulgação 

da Constituição de 1991 e as vantagens oferecidas para os membros das comunidades 

indígenas. 

Os dirigentes das comunidades Awá participavam ativamente das reuniões da OZIP, 

sendo que inclusive Dioselino Descanse, uma das principais lideranças Awá, foi fiscal da 

OZIP (ICANH, 2002, p. 89). Sua capacidade de líder tem a ver com o fato de que foi formado 

por meio de vários projetos de capacitação de lideranças camponesas em diversos lugares da 

Colômbia. Dentre eles destacou-se o projeto “Promoción y Capacitación Integral de las 

                                                      
92 Informação disponível na internet em:  
http://www.etniasdecolombia.org/organizaciones/ozip/antecedentes.HTM. Acesso em 29 de março de 2008, por 
Camilo Bustos. 
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Comunidades Campesinas del Bajo Putumayo”, organizado, no final da década de 1980, pelo 

Bispo do Departamento do Cauca, Dom Arcádio Bernal.  

Este projeto foi desenvolvido pelo Padre Alcides Jiménez, pároco de Puerto Caicedo, 

que se encarregou de buscar recursos por meio de diversas organizações filantrópicas 

internacionais (ICANH, 2002, p. 57). O trabalho desenvolvido por este sacerdote merece um 

especial reconhecimento porque conseguiu gerar, nos habitantes de Puerto Caicedo, uma 

capacidade de organização e participação social ímpar entre os municípios do Putumayo. 

Graças ao impulso do Padre Alcides Jiménez é que, a partir da década de 1990, se geraram em 

Puerto Caicedo associações de diversa índole: de mulheres, de indígenas, de carregadores, de 

algumas veredas, de secretarias, de Meio Ambiente, etc. A organização comunitária se 

manifestou numa importante representação política, sendo que, em 1998, o povoado contava 

com quatro vereadores indígenas e vários vereadores camponeses (ICANH, 1998, p. 19).. 

Porém, em um entorno tão fortemente repressivo como o do Putumayo, esta capacidade 

de organização fazia com que seus habitantes fossem fortemente questionadores das ações do 

Estado e dos interesses pessoais de traficantes e grupos armados. Esta situação resultou no 

assassinato do Padre Alcides enquanto oficiava a missa, no final de 199893.  

A partir de 2001, os paramilitares, que, desde 1998, incursionaram sanguinariamente 

nas áreas urbanas de Puerto Asís, San Miguel, La Hormiga e Orito; irromperam com força 

total em Puerto Caicedo, impedindo a concentração de pessoas e as reuniões de qualquer tipo. 

Tal estratégia buscava desencorajar a importante organização social existente, o que 

conseguiram, parcialmente94. 

O que é importante ressaltar com relação à organização Awá é que as primeiras grandes 

lideranças dos Awá provêm de Puerto Caicedo e tiveram seu início político dentro do 

movimento camponês. O primeiro deles é o já mencionado Dioselino Descanse que pertence 

ao Cabildo Damasco-Vides. Ele é uma pessoa que, por sua simpatia, sua curta estatura e sua 

atividade, primeiro nas organizações camponesas e, depois, na OZIP, é reconhecido por 

membros de todas as comunidades camponesas e indígenas do Putumayo. 

                                                      
93 Entrevista com Maria Yaneth Pinilla, realizada, em 19 de fevereiro de 2007, por Camilo Bustos. 
94 A população foi submetida pelo terror. Existem vários depoimentos da forma cruel pela qual os paramilitares 
entraram em Puerto Caicedo, executando pessoas sem se importar se tinham ou não relações com a guerrilha, 
sendo que um deles mostra como, em 2002, assassinaram ao indígena Awá e governador do Cabildo 
Campobello, Hector Evelio Pascal, simplesmente por ter sido guerrilheiro do “Ejército de Liberación Nacional” 
(ELN) que entregara as armas 15 anos antes. Os que reclamaram o cadáver foram ameaçados e tiveram que se 
deslocar (Depoimento de Fermín, membro do Cabildo Campobello e deslocado em Mocoa, compilado do Diário 
de Campo de María Yaneth Pinilla, Puerto Caicedo, novembro de 2002).  
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O outro grande líder Awá oriundo de Puerto Caicedo, também da comunidade 

Damasco-Vides, é Bolívar Chapuesgal. Ele foi o primeiro presidente da organização Awá e, 

após alguns anos, voltou a ser o presidente da agora denominada ACIPAP, ocupando esse 

cargo atualmente. Além de ser o primeiro presidente da organização Awá ele foi também um 

dos vereadores indígenas de Puerto Caicedo, atividade pela qual representou os interesses, 

não só de sua comunidade, como de outras comunidades indígenas, camponesas e ainda da 

área urbana, aprendendo a assumir uma atitude mais pluralista que a da maioria das lideranças 

do movimento indígena. Tal atitude de tolerância. Seu distanciamento dos discursos 

indigenistas tradicionais é ressaltado pela antropóloga María Yaneth Pinilla quando diz que: 

“na sua fala nunca sai o discurso dos 500 anos e a dívida histórica com os indígenas. Pelo 

contrário, ele planeja sempre coisas propositivas. Possui uma calma muito particular que lhe 

tem permitido seguir com vida em meio de tanta violência”95 (ICANH, 2002, p. 90). 

Ele tem esta atitude de vida e comprometimento pela influência que teve do padre 

Alcides no trabalho comunitário. Além desta experiência, em 1989, ele e Dioselino foram 

impulsionadores da organização indígena por meio da criação do Cabildo Damasco Vides, já 

que o interesse na organização indígena lhes foi transmitido por Homero Mutumbajoy, 

presidente da OZIP e com o qual trabalharam desde muito jovens, como exemplo, Bolívar 

tinha 18 anos quando começou a trabalhar na organização indígena, mas ele e alguns dos seus 

companheiros de Puerto Caicedo apreenderam muito com Mutumbajoy, que lhes levou a se 

identificar como indígenas e a ter orgulho por isto (ICANH, 2002, p. 90). Posteriormente 

seguiram trabalhando e capacitando-se e conseguiram que o INCORA fizesse estudos para a 

criação de resguardos em várias comunidades Awá (El Espingo, San Andrés, Siloé, e Playa 

Larga). A intenção era conformar um grande território Awá aproveitando a contigüidade 

espacial e os nexos familiares das comunidades assentadas às margens do Rio Vides, entre 

Villagarzón e Puerto Caicedo. 

No entanto, a primeira tentativa audaz de conformação de um grande território Awá não 

chegou de um cabildo Awá de Orito, Puerto Caicedo ou Villagarzón. Durante as mobilizações 

camponesas de 1996, os membros da comunidade Cristalina II, localizada no Município de 

San Miguel, perto da fronteira com o Equador, diante da escassez de terrenos na sua 

comunidade, decidiram aproveitar a conjuntura favorável e a representação dos indígenas 

como conservadores da natureza para pedir ao INCORA a adjudicação de um imenso pedaço 

                                                      
95 “Em su discurso nunca sale el discurso (sic) de los 500 años y la deuda históricacon los indígenas. Por el 
contrario, el plantea, siempre cosas proactivas. Posee una calma muy particular que le ha permitido seguir con 
vida en medio de tanta violencia” (ICANH, 2002, p. 90). 
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de terra de 47.517 ha nas encostas da cordilheira e em área povoada por vegetação natural. 

Argumentaram, que a sua comunidade (composta atualmente por 35 famílias) mal poderia 

crescer e reproduzir seus meios de vida nos 168 ha que possuíam e que estavam rodeados de 

propriedades de colonos que cultivavam coca96. As aspirações futuras depositadas na 

consecução do território, como base de um movimento maior de crescimento como povo 

indígena, ficaram consignadas com o nome do futuro resguardo: “Imperio Renaciente Awá-

Kwaiker” ou IRAK Del Sur. A partir deste momento, as lideranças Awá se referiram às 

seguintes gerações como “os renascentes” e a seu processo de reetnização como o 

“renascimento” do Povo Awá. 

Com o aval do INCORA, a comunidade Cristalina II começou a fazer os trabalhos de 

demarcação do terreno para a conformação do Resguardo Irak del Sur, mas, quando já os 

trabalhos estavam adiantados, membros da comunidade de indígenas Kofán de Santa Rosa de 

Sucumbíos, vizinha da área, se opuseram ao processo de demarcação do resguardo, 

argumentando que eles também pretendiam esta área para a expansão de seu território97. 

A força política dos Kofán e a maior proximidade das comunidades Kofán da área a ser 

demarcada como resguardo fizeram com que as demandas deles fossem atendidas pelo 

INCORA antes que as dos Awá. No ano 2000, esta instituição delimitou uma resguardo de 

21.140 ha para apenas 11 famílias de Santa Rosa de Sucumbíos, localizada entre esta 

comunidade e a área demarcada como Irak Del Sur, que foi chamada “Ukumarikhanke” 

(montanha do urso)98. Apesar de não conseguirem a legalização de Irak Del Sur, os Awá, não 

desistem em seu empenho e continuam lutando pela delimitação do resguardo até nossos dias. 

Ainda na década de 1990, outro evento vai enfrentar às comunidades Awá com a OZIP 

e definirá a necessidade de consolidar uma organização própria dos Awá do Putumayo. Este 

acontecimento foi o posicionamento da OZIP no processo de consulta e negociação com 

ECOPETROL para a exploração dos poços petrolíferos Unicórnio, Troyano e Pegaso, da área 

de exploração denominada “Bloco San Juan”, uma área de piedemonte localizada entre os 

municípios de Villagarzón e Puerto Caicedo (Chaves, 2002, p. 175). 

Como parte do processo de exploração da área, em 1994 a ECOPETROL desenvolveu 

uma consulta prévia às comunidades indígenas sobre a viabilidade da exploração 

                                                      
96 Entrevista realizada com Gregorio Rodriguez, em 18 de março de 2007, por Camilo Bustos. 
97 Entrevista a William Àvila, agosto de 2003, por Camilo Bustos. 
98 Informação obtida mediante o acesso a documentos do acervo do INCODER, em abril de 2007, por Camilo 
Bustos. 
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petrolífera,99, que fez com que estas comunidades de imediato se interessaram por obter o 

direito legal sobre os territórios ocupados. Apesar de que a área fosse povoada há várias 

décadas por comunidades Awá organizadas em cabildos e por comunidades camponesas, a 

firma efetuou a consulta exclusivamente com a comunidade indígena Inga de Chalguayaco, 

uma pequena comunidade de cinco famílias cujo assentamento na área era recente e que se 

conformaram como cabildo apenas em 1994, na época da consulta (Chaves, 2002, p. 176). 

A negociação se estendeu durante três anos durante os quais o Cabildo Chalguayaco, 

assessorado pela OZIP, reclamou direitos territoriais ancestrais na área. Para justificar a 

entrega de uma ampla extensão do território para tão poucas pessoas, os indígenas trasladaram 

gente de outros resguardos quando foram realizadas as visitas técnicas do INCORA para a 

constituição do resguardo. Esta ação era claramente ilegal, mas a governadora se defendeu 

dizendo que esta foi promovida pela OZIP e pelos cabildos Inga do Meio Putumayo. Porém, 

os Awá também reclamaram seu direito à constituição de resguardos e os camponeses 

colonos, amparados pela Lei 160 de 1994, se organizaram para solicitar uma “Zona de 

Reserva Camponesa” (ZRC) de 26.000 ha que favoreceria a 165 famílias (Chaves, 2002, p. 

177-8). 

O argumento de todas as comunidades em disputa territorial era a delimitação, para sua 

defesa, de uma área ambiental estratégica localizada na parte alta da bacia do Rio San Juan 

chamada “El Salado de los Loros”, a qual se encontrava em risco por estar próxima da área a 

ser explorada por ECOPETROL. Os indígenas Inga se enfrentaram com os Awá e os 

camponeses, argumentando que estes últimos eram destruidores do meio ambiente e 

opuseram-se à criação da ZRC (Chaves, 2002, p. 179-80).  

Em 1996, os Inga da Comunidade Chalguayaco negociaram com o Estado, desistindo da 

negativa aos trabalhos da ECOPETROL e, dois anos depois, conseguiram a delimitação de 

um pequeno resguardo de 560 ha, enquanto que os camponeses não conseguiram a aprovação 

da ZRC e os Awá também não conseguiram a delimitação de um resguardo para eles100 (eles 

                                                      
99 A Lei 21, de 1991, que ratifica o Convênio 169, de 1989, da Organização Internacional do Trabalho, obriga 
todas aquelas entidades públicas ou privadas que queiram explorar recursos naturais em áreas indígenas a 
consultar previamente às comunidades antes de executar qualquer ação, já que elas têm o direito de decidir sobre 
suas próprias prioridades no que tem a ver com os processos de desenvolvimento na medida em que estes afetem 
suas vidas, crenças, instituições e territórios. Informação disponível, na internet, em 
http://www.dafp.gov.co/leyes/L0021_91.HTM, acessada em 3 de abril de 2008, por Camilo Bustos. 
100 Em depoimento, uma funcionária do Estado argumentou que a conformação de um grande resguardo Awá na 
área seria inconveniente por existirem muitos colonos dentro dos cabildos Awá e, ainda, porque os Awá seriam 
também colonos que estariam querendo passar por indígenas para conseguirem a terra (Depoimento de 
funcionária do Estado, em Chaves, 2002, p. 180). Esta atitude mostra como, no início, os Awá não eram 
considerados como indígenas por parte dos funcionários do Estado, mas como camponeses que se tornaram 
indígenas, de repente, para ganhar vantagens que só os indígenas de verdade deveriam ter. 
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só conseguiriam, alguns anos depois, como parte de outro processo). Embora o argumento da 

Corporação Autônoma para o Sul da Amazônia (Corpoamazonia) a entidade oficial para a 

proteção do Meio Ambiente encarregada de dar o parecer técnico, fosse a existência de 

problemas edafológicos que impediriam a constituição da ZRC, os camponeses acreditaram 

que a razão da negativa foi o posicionamento contrário dos indígenas Inga (Chaves, 2002, p. 

181-2). 

O apoio da OZIP aos Inga de Chalguayaco, em detrimento dos Awá e dos camponeses, 

mostrou como esta etnia tinha favorecimento especial, por ser originária do Putumayo, sobre 

as etnias não originárias, como os Awá. Esta situação criou um profundo desconforto entre os 

dirigentes Awá que cogitaram a possibilidade de sairem da OZIP e criarem sua própria 

associação. Os Awá não saíram oficialmente da OZIP, mas mantêm uma quase nula relação 

com esta até nossos dias, já que sentem que a organização não os representa101. 

Após o confronto com a OZIP, os Awá do Putumayo buscaram o apoio dos Awá de 

Nariño que estavam organizados desde 1990 na UNIPA (Unidad del Pueblo Awá) para 

conformarem sua própria associação. A associação Awá do Putumayo é finalmente criada, em 

1998, a partir de uma reunião feita com os dirigentes da UNIPA, e passa por vários nomes 

,como: OIPA (Organización Indígena del Pueblo Awá), AIPA (Asociación Indígena del 

Pueblo Awá), AZIPAP (Asociación Asociación Zonal Indígena del Pueblo Awá del 

Putumayo), ACIPA (Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá) e, finalmente, 

ACIPAP-INKAL AWÁ (Associação de Cabildos Indígenas do Povo Awá do Putumayo, 

“Inkal Awá”: gente da montanha, em língua Awapit), nome com o qual é registrada no 

Ministério do Interior em 2002 (OIM, 2004; p. 101). 

A criação da ACIPAP modifica fortemente o esquema organizativo das comunidades 

indígenas do Putumayo, já que ela é a primeira e a mais importante das associações indígenas 

que congregam uma etnia só no Putumayo. Depois dela, outras comunidades, como os Nasa 

(Páez) e os Pastos, pensaram em constituir suas próprias associações. Antes delas, as 

associações indígenas tinham se organizado agrupando as comunidades de um mesmo 

município, sem diferenciações de etnia. Estas organizações são: ACIMVIP, em Villagarzón; 

ASOCIPCA, em Puerto Caicedo; ACIOP, em Orito; ACIMPA, em Puerto Asis; 

ASCAINVAGUAP, em Valle Del Guamuéz e ACILAPP, em Puerto Leguízamo (ICANH, 

                                                      
101 Entrevista a Alírio García, realizada em 19 de março de 2007, no Reguardo “Los Guaduales” por Camilo 
Bustos. 
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2002, p. 97-8). Estas associações existem até nossos dias, embora tenham perdido muita 

importância e representatividade. 

As associações mencionadas municipais foram criadas com a função de serem as 

intermediárias entre a OZIP e os governadores de cada município, sendo que sua manutenção 

econômica corre por conta das comunidades vinculadas a elas. Tais associações já foram 

assessoras e, às vezes, até interlocutoras das comunidades nos processos de consulta, mas uma 

má administração econômica de seus líderes lhes tirou progressivamente o apóio das 

comunidades e contribuiu para o fortalecimento das associações por etnia, como a ACIPAP 

(ICANH, 2002, p. 98). 

A crise das associações municipais faz parte da crise generalizada da OZIP devido a não 

existência de uma política unificada de suas lideranças, sendo que não parecem existir 

estratégias políticas adequadas para o manejo da ampla diversidade étnica e social existente 

no Putumayo. Esta diversidade chegou a um ponto explosivo por efeito do processo de 

constituição de cabildos multiétnicos, a partir da popularização dos benefícios consagrados 

para os indígenas na Constituição de 1991. Durante a década de 1990, conformaram-se vários 

cabildos de membros de etnias diferentes e, ainda de camponeses sem ascendência indígena 

identificável.  

O surgimento destes cabildo multiétnicos aconteceu, no Putumayo, a partir de 1995 

quando o político indígena Inga Gabriel Muyuy promoveu sua criação como elemento de 

reivindicação e exercício de direitos indígenas. Inicialmente, os mais receptivos a estas 

políticas foram as pessoas que moravam nas áreas urbanas, particularmente as que tinham 

alguma experiência política ou tinham sido parte da diretoria das Juntas de Ação Comunal, 

razão pela qual muitos camponeses colonos se inscreveram dentro dos cabildos (ICANH, 

2002, p. 9). 

Embora, de início, a presença dos colonos não representasse problema, posteriormente, 

os cabildos multiétnicos cresceram explosivamente e começaram a existir problemas como a 

venda, por parte dos governadores, de atestados de pertencimento aos cabildos para poder 

acessar aos serviços de saúde e educação próprios dos indígenas. O número crescente de 

membros dos cabildos se devia à crença de que, quanto maior fosse o cabildo, maior seria o 

seu reconhecimento (ICANH, 2002, p. 9). Para o caso específico dos Awá do Putumayo, 

existiram vários cabildos multiétnicos, como: Awá Sevilla e Bellavista, em Orito; Bajo San 

Juan e Campobello, em Puerto Caicedo; e Florida–Alto Sardinas, em Villagarzón. Até nossos 

dias, ainda existem problemas de reconhecimento com o Cabildo Awá-Sevilla, o maior de 

todos os mencionados. 
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Devido à quantidade de cabildos conformados no Putumayo e em outras áreas da 

Colômbia, cujos membros dificilmente podiam demonstrar sua ascendência indígena, a 

“Dirección Nacional de Asuntos Indígenas” (DGAI), instituição oficial encarregada de 

realizar pesquisas e produzir conceitos administrativos necessários sobre as comunidades 

indígenas e sua relação com a sociedade nacional e o Estado, manda, em 1999, quatro 

circulares aos prefeitos municipais (encarregados de reconhecer legalmente os cabildos), em 

que comunica aos governadores dos cabildos a necessidade de se fazer uma “depuração” de 

seus membros, ou seja, de retirar das organizações àquelas pessoas que, por não possuírem 

características consideradas como efetivamente indígenas (sobrenomes, fenótipo, língua, 

vestimenta e/ou manejo de rituais tradicionais), não pudessem ser consideradas como tais. 

Ainda que os documentos fossem apenas recomendações, eles foram aceitos com força 

de lei pelas comunidades (ICANH, 2002, p. 35), já que, embora os cabildos sejam 

formalmente autônomos, a instituição estatal é a encarregada de determinar se uma 

comunidade qualquer é realmente indígena, mostrando de novo como é a força do Estado que 

define o que é o indígena, sendo que a “autonomia” indígena está, na realidade, cooptada por 

ele. 

As determinações do Estado atravessam o processo de crescimento da organização Awá 

que vá crescendo silenciosamente até aparecer publicamente em 2001, durante as discussões 

do Acordo “Raiz por Raiz” que estavam sendo feitas em Puerto Asís sob a coordenação da 

OZIP. No momento da assinatura dos acordos, os dirigentes da OZIP se levantaram da mesa 

argüindo que não concordavam porque só se garantia o cumprimento do ponto relacionado à 

segurança alimentar, enquanto outros pontos, especialmente o relacionado à legalização da 

propriedade da terra, deveriam ser prioritários. Quando a reunião parecia frustrada, Dioselino 

Descanse, que acabara de falar com seus companheiros Awá, levantou-se e comunicou ao 

auditório que o povo Awá tinha decidido assinar o acordo por sua conta, sem envolver o resto 

dos povos indígenas, porque consideravam que o programa tinha que dar certo. Depois disso, 

o resto das comunidades foi assinando progressivamente, primeiro os Nasa, depois as 

associações municipais e, finalmente, os cabildos de Mocoa (sede da OZIP), que tiveram que 

fazê-lo dada a pressão em que se achavam (ICANH, 2002, p. 86). 

Este momento é marcante na projeção pública dos Awá do Putumayo, porque tiveram a 

oportunidade de mostrar, diante de representantes do Estado e de todas as comunidades 

indígenas, seus desencontros com a OZIP, já que consideravam a esta organização como 

empecilho para o desenvolvimento dos diversos projetos feitos para os indígenas no 

Putumayo. Também puderam mostrar sua unidade como povo, acima das divisões regionais, 
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bem como a autonomia da organização central na tomada de decisões. Embora a ONG 

consultora do Acordo “Raiz por Raiz” reconhecesse a importância da OZIP como entidade 

gerenciadora do processo, a autonomia dos Awá lhes valeu o respeito das entidades 

promotoras dos processos de desenvolvimento alternativo. Vale dizer que a autonomia da 

ACIPAP, com relação à OZIP, aprofundou a crise desta última e das organizações indígenas 

municipais. 

Deve-se destacar, então, a solidez que tinha alcançado a ACIPAP no transcurso de 

poucos anos desde sua criação em 1998. Neste tempo, seus líderes continuaram capacitando-

se e surgiram novas lideranças que melhoraram a capacidade de gestão da organização 

perante as instituições. O mais importante deles é José Antonio Jajoy que fora “promotor 

indígena” da prefeitura de Orito entre 1998 e 2002. Nesta função, ele conseguiu muitas 

vantagens para diversas comunidades indígenas deste município, como os Embera do 

Reguardo “La Cristalina” (primeiro resguardo a ser conformado em Orito) e os Pasto, uma 

comunidade camponesa-indígena originária do altiplano de Nariño, mas muito contestada 

pelos indígenas tradicionais do Putumayo por sua falta de elementos tradicionais indígenas102. 

José Jajoy nasceu em Orito e é filho de pai Inga e mãe Awá. Inicialmente, ele se 

identificava como Inga, mas, como os Awá são a etnia mais numerosa de Orito e os Inga são 

minoritários neste município, ele decidiu, posteriormente, se identificar como Awá. A 

fortaleza que adquiria a organização Awá também pôde ter influenciado sua decisão de se 

identificar como Awá (ICANH, 2002, p. 87). Mesmo assim, ele mantém boas relações com os 

Inga do Alto e Meio Putumayo e é uma das figuras políticas indígenas mais importantes dos 

últimos anos no Putumayo, tendo sido ainda tesoureiro da OZIP entre 2004 e 2006103. 

No lapso de tempo transcorrido entre a conformação da ACIPAP e a assinatura do 

Acordo “Raiz por Raiz”, outras lideranças locais foram se destacando. A maioria deles 

corresponde a governadores de cabildos rurais que tiveram também uma importante trajetória 

como líderes de Juntas de Acción Comunal antes de se identificarem como indígenas. O mais 

destacado deles é Humberto Alirio García Marin, governador do Cabildo Los Guaduales, que, 

                                                      
102 A maior parte das comunidades da etnia “Pasto”, do Departamento do Putumayo, surgiu por efeito da 
depuração dos cabildos, motivada pelas circulares da DGAI. Aqueles camponeses que não tinham consciência 
certa sobre sua ascendência indígena, mas não quiseram deixar de se identificarem como tais, assumiram a 
identidade “Pasto”, já que muitos deles tinham ascendência e ainda família na região dos Pasto em Nariño. 
103 A razão desta atitude pessoal que pode parecer ambígua, considerando as diferenças entre a OZIP e a 
ACIPAP, é que José Jajoy tem aspirações políticas de longo prazo e sabe que deve ter boas relações com a 
maioria Inga que controla a organização indígena no Meio e Alto Putumayo. Jajoy é um hábil político que não 
exerce funções de diretoria na ACIPAP, mas participa abertamente da organização de forma indireta, como 
assessor. Ele foi o principal responsável pelo Plano Integral de Vida do Povo Awá do Putumayo. Antes disso, ele 
também tinha colaborado com a comunidade Embera de Orito na elaboração de seu Plano de Vida. 
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assumiu a diretoria da ACIPAP, entre 2003 e 2006, justo na época de implantação dos 

projetos do Acordo “Raiz por Raiz” e no desenvolvimento do Plano Integral de Vida do Povo 

Awá. 

Outros líderes importantes incluem: Gregório Rodríguez, líder da comunidade Awá 

Sevilla; o sobrinho dele, Francisco Rodríguez, líder de Cristalina II; Aurélio Yascuarán 

Bolaños, líder da Comunidade Cañaveral; Simon e Erasmo Taicuz, líderes de Inkal-Awá 

(Antigo El Rubi) e Misael Pai, líder da Comunidade El Espingo. Gregório, Aurélio e Misael 

sabiam usar a medicina tradicional para curar doenças, pelo que vão ser consagrados como 

médicos tracionais, uma figura cultural e política que não é própria dos Awá, mas que tem 

grande importância em comunidades indígenas autóctones do Putumayo, como os Kofán e os 

Siona, nas quais a autoridade tradicional advém do fato de saber curar com plantas 

medicinais. Embora não seja uma figura tradicional dos Awá, eles vão adotá-la como forma 

de conseguir maior legitimidade em seu processo de re-etnização 

Outra pessoa destacada, ainda que não tenha tido uma importância fundamental na 

diretoria da ACIPAP, é Franklin Pai, oriundo da Comunidade de San Andrés, em Puerto 

Caicedo, tendo sido o primeiro dos Awá do Putumayo a tornar-se profissional104. Ele foi 

“promotor indígena”, em Puerto Caicedo (ICANH, 2002, p. 32), e é importante assessor da 

ASOCIPCA, a associação indígena municipal, assim como de “Vida y Futuro”, a ONG 

encarregada de desenvolver os projetos do Acordo “Raiz por Raiz” neste município. Em 

2007, ele era governador do Resguardo Integrado San Andrés - Las Vegas – Villaunión105 e, 

por sua formação profissional, suas opiniões são importantes para as comunidades Awá, 

especialmente as de Puerto Caicedo. 

Para a época do Acordo “Raiz por Raiz”, então, os Awá vão ter um importante número 

de líderes locais que fortaleceram o processo de associação. As figuras políticas dos Awá se 

dividem entre os quadros urbanos com formação profissional, maior capacidade de gestão 

dentro da burocracia estatal e menor relação com a ACIPAP, como José Antonio Jajoy e 

Franklin Pai; e os líderes rurais de domínio tradicional, com menor capacidade de gestão, mas 

que formam parte da diretoria da ACIPAP, como Bolívar Chapuesgal, Dioselino Descanse, 

Humberto Alirio García, Misael Pai e Gregório Rodríguez, entre muitos outros. Está claro que 

a ACIPAP estará conformada pelo segundo grupo porque se quer mostrar frente às 

instituições e à organização indígena uma imagem de estrutura baseada nas lideranças 

                                                      
104 Entrevista com María Yanetn Pinilla, realizada em 19 de fevereiro de 2007, por Camilo Bustos. 
105 Dados obtidos mediante comunicação pessoal com Franklin Pai, em Puerto Caicedo, 17 de março de 2007, 
por Camilo Bustos. 
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tradicionais. Contudo, os líderes profissionais e de cunho urbano são importantes para facilitar 

a gestão de projetos e programas diante das instituições de nível central. 

Outros fatores vão incidir no fortalecimento da capacidade de organização dos Awá 

como a contigüidade espacial entre a maior parte das comunidades e as relações familiares 

próximas entre os diferentes líderes. Estas características permitirão a integração étnica entre 

as distintas comunidades e a rápida adoção de uma identidade comum (ICANH, 2002, p. 46). 

As lideranças Awá também souberam utilizar o apoio das organizações Awá de Nariño e do 

Equador e de líderes de organizações indígenas consolidadas, como o “Projeto Nasa” da 

Comunidade homônima do norte do Departamento de Cauca, para se fortalecer como 

indígenas (ACIPAP, 2003, p. 3). Um aspecto que lhes representou grande legitimidade frente 

às instituições do Estado foi ter sido o único grupo étnico do Putumayo que conseguiu mostrar 

resultados positivos nos programas de substituição de cultivos ilícitos106.  

Um aspecto muito importante que favoreceu a organização dos Awá, sobre outras etnias 

do Putumayo foi a localização, já que a maior parte das comunidades Awá pertence aos 

municípios de Orito e Puerto Caicedo; no primeiro município, aliás, é a etnia mais numerosa. 

Orito é uma centralidade importante dentro do Putumayo por sua importância petrolífera, 

sendo que essa situação faz com que existam melhores condições de ordem pública, melhor 

apóio por parte da prefeitura (com a criação da “promotoria indígena” que desenvolve um 

trabalho contínuo desde 1998) e maior disponibilidade orçamentária para projetos sociais do 

que nos demais municípios. Além disso, em plena época de implantação das políticas do 

Plano Colômbia (anos 2000, 2001 e 2002), quando a arremetida paramilitar impedia a 

concentração de pessoas nas áreas urbanas de Puerto Caicedo e Villagarzón, ainda era 

possível se encontrar e reunir em Orito, existindo, portanto, a possibilidade de uma 

comunicação entre os indígenas, mesmo que restrita (ICANH, 2002, p. 45-6). 

Junto com a localização favorável de Orito, na conjuntura de repressão da mobilização 

social que implicou nas ações paramilitares na época do Plano Colômbia, se encontrava a 

forte capacitação política dos Awá de Puerto Caicedo, como foi mencionado anteriormente. 

Desde antes da criação da ACIPAP, um dos aspectos mais importantes para os Awá foi 

sua consolidação territorial. No ano 2002, aproveitando os recursos financeiros facilitados 

pelo Acordo “Raiz por Raiz”, foi assinado um convênio com o INCORA para desenvolver 

estudos que permitissem a criação de resguardos. É assim que, em 2003, foram criados os três 

                                                      
106 Comentário de Ivan Quiceno, funcionário da ONG encarregada da implantação dos acordos de substituição 
voluntária, em depoimento a Maria Yaneth Pinilla em Dezembro de 2001 (ICANH, 2002, p. 86-7). 
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primeiros resguardos indígenas Awá do Putumayo: Damasco–Vides, Los Guaduales e 

Cañaveral-Miraflores (OIM, 2004, p. 73). A criação de cada um destes resguardos foi 

impulsionada pelas lideranças políticas de cada comunidade: Dioselino Descanse e Bolívar 

Chapuesgal, em Damasco-Vides; Aurélio Yascuarán, em Miraflores; e Humberto Alirio 

Garcia, em Los Guaduales. 

Em 2005 e 2006, como parte da realização do Plano Integral de Vida, foram criados 

outros cinco resguardos: Selva Verde; Integrado “San Andrés-Villaunión-Las Vegas”; Bajo 

Bellavista; Caicedonia; e El Espingo. Atualmente, todos os resguardos Awá do Putumayo 

conformam uma área de 8.793,1025 ha povoada por 908 pessoas (INCORA, 2003; 

INCODER, 2005, 2006). Os dois resguardos do Município de Puerto Caicedo correspondem à 

totalidade do território Awá neste município e a tendência é que as outras áreas Awá do 

Município de Orito possam ser reconhecidas nos próximos anos, entretanto, a conformação de 

resguardos para as comunidades dos municípios de Villagarzón e San Miguel parece muito 

mais difícil. 

 

TABELA 7: Resguardos Indígenas Awá existentes atualmente no Putumayo 

NOME Município Área (ha) Família

s 

Pessoas* Data de 

criação 

Damasco – Vides Puerto 

Caicedo 

834,3761 37 (40) 134 (141) 10/04/2003 

Cañaveral – 

Miraflores 

Orito 1981,7110 26 (29) 103 (116) 30/04/2003 

Los Guaduales Orito 291,4349 51 209 22/07/2003 

San Andrés- 

Villaunión- Las 

Vegas 

Puerto 

Caicedo 

1570,0395 36 85 30/06/2005 

Selva Verde Orito 247,5953 17 64 30/06/2005 

Caicedonia Orito 1009,8050 30 115 15/09/2005 

Bajo Bellavista Orito 910,869 22 76 15/09/2005 

El Espingo Orito 1947,2717 29 122 09/05/2006 

Fontes: Resoluções INCORA (2003) e INCODER (2005, 2006). ACIPAP, 2007 

* Os dados em parênteses indicam o número de famílias e pessoas existentes em 2003 com relação às 
existentes em 2006. A perda populacional é conseqüência do fenômeno de deslocamento forçado 
acontecido nessas comunidades. 
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A possibilidade de ampliar o território Awá para além dos resguardos mencionados está 

limitada por problemas específicos de cada comunidade. Algumas, como Florida Alto-

Sardinas, Campobello, Brisas del Palai (Antigo Bajo San Juan) e Awá Sevilla, não possuem 

reconhecimento por parte da DGE (Antiga DGAI), por terem sido criadas como cabildos 

multiétnicos. Nos primeiros três casos, depois da depuração exigida pela antiga DGAI, o 

número de famílias Awá remanescentes não era suficiente para a conformação de outro 

cabildo, razão pela qual seus membros terão de se integrar em outros cabildos para 

continuarem sendo reconhecidos como parte das comunidades Awá107. 

O caso particular de Awá-Sevilla corresponde ao de uma comunidade urbana e 

multiétnica na qual seus habitantes tinham escasso reconhecimento como indígenas e à qual 

aderiram para conseguir as vantagens legais disponíveis para os indígenas. Depois de 1999, 

com as circulares da DGAI, este cabildo teve que se depurar, tirando as famílias não-

indígenas e se agrupando em diferentes cabildos de cada etnia particular. O processo tem sido 

longo e difícil e, até nossos dias, ainda não acabou de se consolidar. Segundo entrevista 

realizada a Carlos Agreda108, encarregado da formulação de projetos da ACIPAP, o antigo 

Cabildo Multiétnico Awá-Sevilla se dividiu em quatro cabildos das etnias Awá, Inga, 

Yanacona e Pijao. Mas o fato de que a maior parte dos membros destes cabildos more na área 

urbana de Orito e não tenha terra dificulta a criação de um resguardo, além de que os poucos 

moradores com terra na área rural têm seus estabelecimentos dispersos e não contíguos, como 

os membros de comunidades rurais.  

No caso das comunidades do Município de Villagarzón (Siloé, Playa Larga e Florida-

Alto Sardinas), os problemas para alcançar o reconhecimento territorial têm a ver com a 

dificuldade legal de se juntar com as comunidades vizinhas do Município de Puerto Caicedo 

que já estão conformadas como resguardos, já que pertencem a municípios diferentes. No 

entanto, em Siloé e Playa Larga, já foram desenvolvidos estudos socioeconômicos, jurídicos e 

de terras para a constituição de resguardos, por parte do INCORA, na década de 1990, sendo 

que estes estudos precisam ser atualizados, mas o INCODER não dispõe de verbas para este 

fim e corresponde às próprias comunidades fazer a solicitação e arcar com as despesas dos 

profissionais encarregados da atualização. 

                                                      
107 Informação pessoal obtida, por Camilo Bustos, a partir de entrevista com Franklin Pai, na sede da 
ASOCIPCA de Puerto Caicedo, em 17 de março de 2007. 
108 Entrevista com Carlos Agreda, realizada, em 15 de março de 2007, por Camilo Bustos. Ele mesmo é membro 
da Comunidade Awá-Sevilla. Na entrevista ele acredita na possibilidade de constituir resguardo nesta 
comunidade, mas a nossa interpretação é a de que as possibilidades são muito limitadas. 
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No caso da Comunidade Aguablanca, a situação é muito particular, porque eles têm 

todos os requerimentos legais para se conformar como resguardo (estudos socioeconômicos, 

jurídicos e de terras), além do reconhecimento por parte da antiga DGAI, mas estão 

localizados junto a uma antiga exploração petrolífera que pode ser reativada109, caso no qual a 

ECOPETROL pode apelar à Lei 60, de 1994, que impede a titulação de resguardos ou “Zonas 

de reserva Camponesa” numa área de 5 km ao redor do ponto onde se explorem recursos 

naturais não renováveis (Chaves, 2002, p. 180). 

Para o caso das comunidades Awá de Alto Temblón e Inkal-Awá (antiga El Rubi), 

localizadas no Município de Orito, os problemas para a consolidação do resguardo também 

têm a ver com a falta de reconhecimento por parte da DGE110, porque, na época em que a 

antiga DGAI fez o projeto piloto que permitiu o reconhecimento de comunidades como 

Damasco-Vides, Los Guaduales, Cañaveral e Aguablanca (2000-2001), elas apenas tinham 

começado a organizar-se. Até nossos dias, elas ainda não definiram bem a conformação de 

seu cabildo, porque existem muitos colonos que estabeleceram família com indígenas Awá, 

sendo complicado realizar o processo de “depuração”. Ainda assim, estas comunidades se 

desenvolverão como resguardos no futuro porque seus líderes têm muita força dentro da 

ACIPAP. 

No caso das comunidades Awá do Município de San Miguel (Cristalina II, Monterrey e 

Alto Convoy), eles se mantêm na luta pela conformação do Resguardo “Irak del Sur”. Carlos 

Agreda menciona que, após vários requerimentos feitos ao INCODER por parte das 

autoridades de Cristalina II, a instituição argumentou que a quantidade de terra exigida era 

muito grande para as poucas famílias existentes na comunidade. Por esta razão, eles 

utilizaram a audaz estratégia de se juntar a outras duas comunidades Awá de San Miguel, 

buscando também famílias sem terra da antiga comunidade Awá-Sevilla, de Orito, para 

justificarem a existência de um número de famílias suficiente que lhes permitisse usufruir das 

terras de Irak del Sur111. 

Até o momento do depósito desta dissertação, desconhece-se o resultado da petição, 

mas os vizinhos indígenas Kofán do Resguardo Ukumarikhanke continuariam se opondo à 

criação de Irak del Sur, argumentando que os Awá não estariam dando o uso certo à terra e 

                                                      
109 Entrevista com Alirio García, realizada no Resguardo “Los Guaduales”, em 19 de março de 2007, por Camilo 
Bustos. 
110 Entrevista com Simón Taicuz, realizada, na sede da ACIPAP, em 18 de março de 2007, por Camilo Bustos. 
111 Entrevista com Carlos Agreda, realizada, em 15 de março de 2007, por Camilo Bustos. 
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seria esta a verdadeira causa que impediria a conformação do resguardo112. A comunidade 

Kofán, segundo as palavras de Carlos Agreda, apresentou recurso diante da justiça para 

solicitar a ampliação do resguardo Ukumarikhanke em terras que pertenceriam a Irak del Sur, 

razão pela qual a recomendação dos delegados do INCODER e da DGE é de que os Awá têm 

de dialogar com os Kofán para a constituição deste resguardo113. 

Entre 1998 e 2007, têm acontecido importantes mudanças na ACIPAP. Entre 1998 e 

2005, a tendência foi de crescimento da organização, incorporando cada vez mais cabildos de 

municípios diferentes. Para a etapa de formulação do Plano de Vida, em agosto de 2003, 

existiam 20 cabildos inscritos, mas excluiu-se à comunidade Awá-Sevilla (OIM, 2004, p. 33). 

No entanto, em 2006, quando acontece o congresso do Povo Awá na Comunidade de 

Damasco, é eleita uma nova diretoria, tendo sido decidido que a organização se reduziria a 

apenas 11 resguardos para se acomodar às resoluções da DGE (Antiga DGAI) que limitam a 

possibilidade de constituir resguardos apenas às comunidades reconhecidas por eles114. 

É assim que, segundo Resolução 0003, de 22 de janeiro de 2007, na qual se inscreve à 

ACIPAP dentro do Registro de Associações e Autoridades Indígenas da Colômbia, se 

modifica a composição da organização, tornando-se afiliadas apenas as comunidades: Agua 

Blanca, Alto Temblón, Bajo Bellavista, Caicedonia, Cañaveral-Miraflores, Damasco-Vides, 

El Espingo, Inkal Awá (antiga El Rubi), Los Guaduales, San Andrés-Villaunión-Las Vegas e 

Selva Verde. Ou seja, que a ACIPAP se limitará, a partir de 2007, apenas aos resguardos já 

aprovados e a mais três comunidades do Município de Orito que se pretende serão 

transformadas em resguardos em curto prazo: Aguablanca, Inkal Awá e Alto Temblón 

(ACIPAP, 2007 p. 1-2). Fica incerto o futuro para as comunidades Awá dos municípios de 

Villagarzón (Siloé e Playa Larga) e San Miguel (Irak del Sur), mesmo existindo, na realidade, 

maior possibilidade de se tornarem resguardos no futuro do que comunidades como Alto 

Temblón e Inkal-Awá. 

Mais incerto ainda é o futuro para os membros da comunidade Awá Sevilla. Eles não 

foram contemplados na formulação do Plano de Vida, mas têm uma força política muito 

importante. Por morarem na área urbana de Orito, eles estão mais próximos das deliberações 
                                                      
112 Em finais de abril de 2007, o autor, pessoalmente, solicitou informação a uma das funcionárias do INCODER 
encarregada de receber as argumentações dos indígenas sobre Irak del Sur. Ela disse que uma comissão de 
indígenas Kofán acabara de pedir-lhe que o resguardo não fosse aprovado. Isto é uma prova importante dos 
atritos existentes entre diferentes comunidades indígenas, neste caso, os Awá e os Kofán. Estes últimos estariam, 
além do mais, dando uma demonstração do enorme poder que têm adquirido na última década, a partir da 
promulgação do “Plano de Vida do Povo Kofán”, o qual lhes reconhece como donos originais do Bajo 
Putumayo. 
113 Entrevista a Carlos Agreda, realizada, em 15 de março de 2007, por Camilo Bustos. 
114 Entrevista a Carlos Agreda, realizada, em 15 de março de 2007, por Camilo Bustos. 
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da organização e sempre estão presentes para reclamar seu direito em fazer parte dela. Parece 

que, no caso desta comunidade, como nos das outras comunidades Awá que surgiram como 

cabildos multiétnicos (Campobello, Florida-Alto Sardinas e Brisas del Palaí), a única solução 

é que seus integrantes se juntem às comunidades já reconhecidas115. 

Abre-se, portanto, uma problemática em torno das limitações que o Estado coloca para a 

autonomia das organizações indígenas, já que as determinações da DGE mostram a limitada 

concepção de “identidade” que existe nas instituições do Estado. Os Awá estão sacrificando 

seu desenvolvimento como etnia pela busca de reconhecimento por parte do Estado porque, 

embora na realidade eles aceitem a existência de muitas comunidades, cada uma delas, com 

sua própria territorialidade, as determinações do Estado, por meio da DGE, lhes obrigam a 

integrar formalmente apenas àquelas comunidades reconhecidas por ele. O Estado está 

buscando conter e organizar sob sua racionalidade todas as opções de reconhecimento e 

direitos sociais116. De acordo com a ideologia neoliberal, quer se limitar as políticas sociais 

para apenas um número específico de favorecidos, o que faz imperativo conter os possíveis 

infratores; mas, com este posicionamento, o Estado acaba por reproduzir as contradições 

decorrentes de um modelo de desenvolvimento cada vez mais restritivo. 

 

2. O “Plano Integral de Vida do Povo Awá do Putumayo”: A busca de integração dos 

Awá ao Estado mediante a produção capitalista e a cooptação da tradição cultural. 

 

Embora os Awá se favorecesessem do Componente Social do Plano Colômbia mediante 

o recebimento de animais no programa de “segurança alimentar” do Acordo “Raiz por Raiz”, 

a grande maioria dos recursos obtidos pela comunidade foram utilizados para a realização do 

“Plano Integral de Vida do Povo Awá do Putumayo”, desenvolvido entre 2003 e 2004 com a 

intencionalidade de ser o guia básico de programas e projetos a serem desenvolvidos a curto, 

médio e longo prazo para garantir a sobrevivência, o reconhecimento e o futuro das distintas 

                                                      
115 Esse parece também o destino das “novas” comunidades Awá encontradas em Puerto Asís e Churuyaco 
(Município de Ipiales, Departamento de Nariño). Segundo Carlos Agreda, elas terão de se somar às famílias que 
conformarão o Resguardo Irak del Sur. Entevista com Carlos Àgreda realizada, em 16 de março de 2007, por 
Camilo Bustos. 
116 Com relação à concepção de “identidade”, a quarta das circulares enviadas pela DGAI em 1999 aos prefeitos 
municipais tinha a ver com o requerimento de recenseamentos anuais dos cabildos. A carta menciona que estes 
recenseamentos tinham de ser feitos apenas para reportar os nascimentos e as mortes, porque os cabildos são 
entidades fechadas, tipo clubes, sociedades ou associações, nos quais é impossível afiliar novos sócios já que “a 
uma comunidade se pertence e não se ingressa” (ICANH, 2002, p. 37, grifo nosso). Esta concepção do cabildo, 
como entidade fechada à qual é impossível vincular-se a menos que seja por nascimento, desconhece a 
mobilidade dos sujeitos sociais e suas relações com outros sujeitos, no decorrer do tempo. 
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comunidades Awá do Putumayo. Além disso, corresponde ao primeiro esforço conjunto de 

planejamento em termos da totalidade das comunidades Awá. 

As verbas para a realização do Plano de Vida saíram do componente “Fortalecimento 

Institucional”, do Acordo Mútuo “Raiz por Raiz”. A elaboração metodológica se fez em três 

fases: Acordo com as comunidades, elaboração da proposta e consecução de recursos 

financeiros. Com relação a este último ponto, a “Fundación Vida y Futuro”, ONG 

encarregada da administração das verbas do Componente Social do Plano Colômbia, aprovou 

145 milhões de pesos (ACIPAP, 2003, p. 10). 

A proposta para a realização do Plano de Vida se desenvolveu em quatro etapas: 

sensibilização, diagnóstico, programação e execução. A etapa de sensibilização durou 75 dias, 

durante os quais foram realizadas três séries de oficinas nas quais se refletiu sobre a 

importância de realizar o Plano de Vida. A primeira série de oficinas foi com os 

governadores, a segunda série foi para com cada uma das comunidades e a terceira foi um 

encontro de autoridades tradicionais (mayores) Awá do Nariño e Putumayo, em que foram 

definidos os rumos do Plano de Vida (ACIPAP, 2003, p. 10). Na última oficina, contou-se 

com a colaboração de Arquimedes Vitonás, liderança indígena da Comunidade Nasa (Paez) 

do Norte do Departamento do Cauca117. 

A etapa de diagnóstico durou 135 dias, durante os quais quatro profissionais 

capacitaram 84 líderes de todas as comunidades nas áreas de: Território e Meio Ambiente; 

Cultura, Educação e Gênero; Economia e Produção e Formação Política. Tais profissionais se 

encarregaram de levantar informação sobre a problemática de cada uma das áreas em cada 

comunidade para, a partir desta, fazer o auto-diagnóstico das comunidades (ACIPAP, 2003, p. 

10). 

A etapa de programação durou 30 dias, tendo sido desenvolvidas várias atividades, 

como uma Assembléia com governadores e outros líderes para a avaliação dos distintos 

projetos; uma discussão dos resultados e a tomada de decisões para cada área de diagnóstico; 

uma programação; e, finalmente, a elaboração de projetos e determinação de um orçamento 

para cada um (ACIPAP, 2003, p. 10). 

                                                      
117 Arquimedes Vitonás é um dos principais líderes da ACIN – “Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca”, organização responsável pela organização dos Nasa do norte do Cauca e uma das entidades mais 
beligerantes do espectro indígena nacional. Formada em 1990, cinco anos depois conseguiram eleger o prefeito 
do Município de Toribío. O Plano de desenvolvimento Integral desta comunidade, conhecido como “Proyecto 
Nasa” foi premiado em 2004 pela UNESCO. A importância desta organização será tomada como paradigma para 
a nascente ACIPAP. 
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Na etapa de execução, foi elaborado o texto do Plano de Vida, reunindo todos os 

projetos. Estes foram apresentados em Assembléia, para a qual foram convidados diferentes 

membros dos Awá da Colômbia e do Equador, assim como representantes do setor público e 

do setor privado que pudessem colaborar com a execução dos diferentes projetos (ACIPAP, 

2003, p. 10-1). 

Foi definida a construção do Centro Cultural Indígena Awá na área urbana de Orito, por 

ser este município a principal centralidade das comunidades Awá. A construção foi orçada em 

160 milhões. A ACIPAP comprou o terreno, a Fundação “Vida y Futuro” forneceu 100 

milhões e ECOPETROL, deu o resto. Adicionalmente, a Fundação “Vida y Futuro” concedeu 

mais 20 milhões para a dotação do centro (ACIPAP, 2003, p. 11). A sede da ACIPAP, 

terminada em 2004, pode ser vista na foto 4. 

 

Foto 4: Sede da organização ACIPAP em Orito (Putumayo) 

 

Foto: Camilo Bustos, 17 de março de 2007. 

 

As primeiras propostas para o Plano de Vida foram tratadas no relatório do Primeiro 

Encontro de Autoridades Tradicionais, realizado, no Cabildo Campobello do Município de 
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Puerto Caicedo, entre 1 e 4 de junho de 2003. Tais propostas estiveram organizadas em seis 

áreas fundamentais: Produção, Saúde, Educação, Território, Política e Identidade. 

Na área de Produção, foi determinada a promoção de projetos produtivos com espécies 

menores (galinhas, porcos, porquinhos da índia) e produtos agrícolas tradicionais: mandioca, 

banana da terra, guadua118, arroz, milho, cana, palmeira africana, chontaduro (fruto de 

palmeira específico da Amazônia), árvores madeiráveis e hortas caseiras. A capacitação de 

técnicos das comunidades no manejo destes projetos produtivos e a instalação de forragens 

naturais que, além de fornecer alimento para bovinos, também fossem fornecedoras de 

nitrogênio para os solos (ACIPAP, 2003, p. 25). 

Na área de saúde, foi determinado que se buscasse a capacitação para pessoas das 

comunidades, a ampliação da cobertura da afiliação ao Sistema Único de Saúde, a criação de 

uma EPS (Empresa Promotora de Salud) própria da comunidade Awá ou acordar com a 

UNIPA o estabelecimento de uma sucursal da EPS deles para os Awá do Putumayo, também 

foi definida a capacitação de jovens em medicina tradicional (parteiros e sobanderos119) e dar 

mais importância aos médicos tradicionais da comunidade Awá (ACIPAP, 2003, p. 25). 

Na área de educação, foi determinada a eleição de um coordenador indígena para 

supervisar os projetos de etnoeducação, a reestruturação dos centros educativos das 

comunidades, a capacitação em língua própria para os professores destes centros, a elaboração 

de um plano curricular e a realização de convênios com universidades para possibilitar o 

ingresso dos indígenas à educação universitária. Neste ponto, em particular, foram definidos 

projetos mais concretos, como: a construção de um internato para garantir a conclusão do 

ensino básico e médio, a realização de programas de educação à distância para pessoas com 

dificuldades de localização e a elaboração própria do material didático (ACIPAP, 2003, p. 

26). 

Na área territorial, foi determinada a demarcação de uma reserva florestal para o Povo 

Awá na área alta da bacia do Rio Conejo, a designação de um comitê para a administração 

desta reserva, a conformação de uma comissão para facilitar as gestões de conformação de 

resguardos e a solicitação de uma prorrogação do convênio assinado entre o INCORA e a 

ACIPAP, em novembro de 2002, para a titulação de mais resguardos (ACIPAP, 2003, p. 26). 

                                                      
118 A guadua (bambusa spp.) é a maior gramínea do mundo. Possui grandes possibilidades para a fabricação de 
móveis e estruturas arquitetônicas. Na Colômbia é usada tradicionalmente para a construção de casas, 
particularmente na “Zona Cafetera” (Departamentos de Caldas, Risaralda e Quindío). 
119 Os sobanderos são os encarregados de curar dores musculares e articulares mediante a aplicação de 
massagens. 
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Na área política, determinou-se a elaboração de um projeto político próprio, a criação de 

um centro de informação e documentação, a independência dos partidos tradicionais e a 

capacitação em legislação e burocracia estatal (ACIPAP, 2003, p. 26). 

Finalmente, na área de identidade, determinou-se fortalecer a cultura Awá por meio da 

educação bilíngüe; realizar oficinas de capacitação em tradição oral, música, danças, 

artesanato, medicina tradicional, mitos e comidas típicas; fortalecer as autoridades 

tradicionais; elaborar uma legislação própria do povo Awá (incluindo as comunidades Awá de 

Nariño e o Equador) e socializar os regulamentos internos de cada comunidade para 

consolidar uma unidade política (ACIPAP, 2003, p. 27). 

É importante ressaltar como estas primeiras propostas reúnem um projeto de Plano de 

Vida feito de acordo com os interesses dos indígenas, sem nenhuma mediação por parte da 

ONG encarregada de fornecer o dinheiro. Um dos pontos constantes é a necessidade de 

capacitação, já que se busca legitimar as propostas dos indígenas frente às instituições, por 

meio da linguagem do Estado. Também se dá ênfase na recuperação das práticas culturais 

tradicionais e na implantação da etnoeducação, um sistema educativo próprio para as 

comunidades indígenas, na recuperação e no fomento da medicina tradicional, na recuperação 

das formas de justiça tradicionais e no reconhecimento da autoridade dos antigos. Assume-se 

que, enquanto seja possível demonstrar as características culturais tradicionais, haverá mais 

possibilidades para o futuro. 

Outras propostas buscam a sobrevivência dentro do Estado mínimo, como a 

consolidação de uma EPS própria da Comunidade Awá ou a integração dos Awá do 

Putumayo na EPS dos Awá de Nariño. Esta proposta contrasta com a de fortalecer a medicina 

tradicional, mostrando que os indígenas preferem o serviço de saúde ocidental para os casos 

mais complexos. Da mesma forma, a consolidação territorial só poderá ser possível se 

reconhecida pelo Estado por intermédio do INCORA. 

Mas, o ponto mais interessante deste primeiro esboço de projeto foi a escassa 

complexidade dos projetos produtivos. As propostas, neste aspecto, apontaram mais para uma 

consolidação das atividades já existentes e será este ponto o mais modificado pelo projeto 

final de Plano de Vida. 

Cabe destacar que, anexa a esta primeira versão do Plano de Vida, os representantes das 

comunidades Awá fizeram uma declaração com relação à OZIP, alertando sobre as graves 

conseqüências de sua estrutura hierarquizada e fragmentada e sobre a maior importância que 

adquirem algumas etnias, em detrimento de outras. Os Awá propõem uma mudança na 

estrutura organizativa indígena do Putumayo, substituindo à OZIP pelo “Consejo de Pueblos 
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Indígenas del Putumayo”, uma entidade na qual todas as doze etnias do Putumayo estivessem 

representadas de forma equitativa. Aclaram que esta entidade poderia ter um representante 

legal para facilitar sua gestão, mas que a direção e orientação deveriam ser feitas por consenso 

entre as doze etnias e que os planos de vida de cada comunidade deveriam estar atrelados aos 

projetos da organização regional para favorecer de forma conjunta a todos os membros das 

comunidades indígenas (ACIPAP, 2003, p. 28). Esta proposta não será retomada em 

momentos posteriores, mas foi o posicionamento mais audaz desenvolvido pelos Awá com 

relação ao problema existente com a OZIP. 

O Documento Final do Plano de Vida foi apresentado em agosto de 2004 e tem 

diferenças importantes com relação às propostas desenvolvidas no Encontro de Autoridades 

Tradicionais. Das seis grandes áreas tratadas neste último, passou-se a treze programas: 

Economia, Território, Meio Ambiente, Organização Comunitária e Política, Saúde, Educação, 

Mulher, Juventude, Cultura, Serviços Comunitários, Violência e Deslocamento Forçoso, 

Lazer e Esportes e Moradia (OIM, 2004, p. 38-40). 

Com relação ao Componente de Economia e Produção, as propostas consignadas no 

documento final contrastam com a relativa simplicidade das propostas feitas pelos mesmos 

indígenas antes da fase de diagnóstico, devido à influência dos profissionais que assessoraram 

o levantamento da informação. É importante analisarmos profundamente este componente por 

ser aquele que expressa o interesse dos assessores do Plano de Vida em transformar a 

produção camponesa dos Awá em uma produção capitalista articulada a grandes mercados 

nacionais ou internacionais.  

O objetivo geral da área de economia e produção foi garantir segurança alimentar às 

comunidades e permitir a geração de entradas em dinheiro para comprar artigos não 

produzidos por eles e para pagar serviços como educação e saúde120 (OIM, 2004, p. 43). O 

diagnóstico revelou que existia baixa capacidade de organização empresarial, escasso nível 

tecnológico no processo produtivo, falta de assistência técnica e desenvolvimento de pesquisa, 

baixos níveis de produtividade, dificuldades de comercialização, escasso investimento e 

produção de matérias primas sem valor agregado (OIM, 2004, p. 47-8). É como se o 

diagnóstico mostrasse deficiências, no aspecto econômico, muito mais aguçadas que aquelas 

percebidas pelos próprios indígenas. 

Para superar as deficiências encontradas, foram propostos os seguintes programas: 

                                                      
120 Admite-se implicitamente que estes serviços têm de ser consumidos e não uma obrigação do Estado, pelo que 
a inspiração econômica dos assessores do Plano de Vida concordaria com as premissas do Estado mínimo. 
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- Melhoramento técnico da pecuária; 

- Melhoramento técnico da piscicultura; 

- Fomento da produção de espécies menores e legumes; 

- Agroecologia; 

- Conservação da flora e fauna; 

- Fomento à produção de espécies promissórias (próprias da Amazônia e suscetíveis de gerar 

ampla renda de monopólio nos mercados internacionais); 

- Desenvolvimento da agroindústria do arroz; 

- Desenvolvimento da agroindústria da cana; 

- Desenvolvimento da agroindústria de concentrados (a partir de farinha de mandioca, banana 

da terra, chiro e outras); 

- Programa de apoio empresarial; 

- Programa de comercialização; 

- Programa de desenvolvimento artesanal; 

- Programa de ecoturismo; 

- Programa de reciclagem; 

- Programa de geração de pequenas empresas. 

Esteconjunto de progrmas, bastante ambicioso, foi limitado depois a nove projetos 

específicos: 

1) Transporte e comércio : melhoramento de caminhos entre as comunidades e as 

estradas principais; compra de mulas; compra de navios e motores; e aquisição de cinco 

carros para melhorar o transporte dos produtos das e para as comunidades; 

2) Agricultura e criação de espécies menores para garantir a segurança alimentar: 

Garantia da semeadura de 1 ha de arroz e ½ ha de cana para produzir rapadura por família, 

instalação de debulhadoras de arroz em cada comunidade e de engenhocas para produção de 

mel e rapadura, instalação de hortas caseiras para o fornecimento de tomate, cebola e 

legumes; 

3) Agricultura comercial: destinação de ½ ha da roça de cada família para a produção 

de plantas medicinais e aromáticas e de outrao ½ ha para extração de óleos essenciais; 

4) Melhoramento das práticas agrícolas: ordenamento territorial para definir as áreas 

mais apropriadas para cada cultivo e para a criação, introdução e engorda de pequenos 

animais, desenvolvimento de sistemas agrícolas incluindo a semeadura de leguminosas para 

fixação de nitrogênio e redução da dependência de adubos químicos e orgânicos; 
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5) Melhoramento da pecuária: compra de duas vacas e um touro para cada família, 

capacitação sobre alimentação, saúde e manejo bovino, desenvolvimento de sistemas pastoris 

adequados à região; 

6) Melhoramento da piscicultura: melhoramento, recuperação e criação de piscinas para 

o desenvolvimento da piscicultura; 

7) Caça: delimitação de áreas de floresta para a proteção da fauna, regulamentação da 

atividade e impedimentos sazonais de caça das espécies mais ameaçadas; 

8) Pesca: delimitação das bacias hidrográficas para a proteção da fauna aquática, 

regulamentação da atividade e impedimentos sazonais à pesca; 

9) Artesanato: semeadura de plantas para a fabricação de chapéus, vassouras, leques, 

cestas, mochilas e bolsas; 

10) Exploração florestal: Delimitação de áreas de florestas para a produção de espécies 

madeiráveis, regulamentação da atividade e impedimentos sazonais à atividade; 

Para o correto desenvolvimento destes projetos, planejaram-se seis oficinas de 

capacitação: produção agrícola, pecuária, produção de espécies menores e legumes, 

piscicultura, planejamento e administração agropecuária e marketing (OIM, 2004, p. 69). 

Observa-se como existe a intenção de integrar às comunidades dentro de uma produção 

organizada racionalmente, quer dizer, segundo a racionalidade capitalista, propõe-se uma 

mudança radical de mentalidade nos indígenas. Em termos gerais, se quer impulsionar a 

produção de plantas medicinais e aromáticas e medicinais para a produção de óleos 

essenciais, principalmente a baunilha. Este foi o principal projeto que impulsionou a 

Chemonics International durante o Acordo “Raiz por Raiz” com as comunidades indígenas, 

assumindo que este seria uma forma efetiva de substituição do cultivo da coca. Nos projetos 

de pecuária, segurança alimentar e piscicultura, procuraram-se incentivar atividades que 

estavam apenas sendo instaladas nas comunidades por meio das verbas advindas no Acordo 

“Raiz por Raiz”. No caso das atividades tradicionais, como a caça, a pesca e a exploração 

florestal, simplesmente se pretendeu a racionalização espacial das atividades já desenvolvidas 

mediante o ordenamento do território, desconhecendo qualquer tipo de racionalidade 

tradicional das comunidades. As conseqüências em desconhecer esta racionalidade 

produziram um fracasso generalizado das estratégias. 

Já com relação ao Programa de Território, o diagnóstico da área mostrou que existia 

grande desconhecimento nas comunidades sobre a importância em conformar resguardos e 

sobre a funcionalidade dos mesmos, devido à falta de conhecimento da legislação indígena e à 

relativa dispersão das famílias indígenas (OIM, 2004, p. 78). 
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Devido a tais problemas se propuseram três projetos: Um primeiro projeto para criar 

consciência sobre as vantagens da conformação como resguardos (segurança territorial face à 

colonização, captação de verbas advindas do orçamento nacional, possibilidade de captação 

de mais dinheiro de diversas instituições interessadas na conservação dos recursos naturais, 

maior poder de negociação frente à ECOPETROL e às outras empresas de exploração dos 

recursos naturais e garantia de propriedade territorial para as gerações posteriores). O segundo 

projeto, para consolidar um programa para conseguir dinheiro para executar os estudos 

socioeconômicos tendentes à conformação de resguardos. O último projeto, para a 

consolidação de um programa de compra de prédios de propriedade de colonos que se 

encontrassem dentro da área dos futuros resguardos. 

Com relação ao Meio Ambiente, o diagnóstico mostrou um importante problema de 

desflorestamento causado pela proliferação de cultivos de coca, pela exploração 

petrolífera,pelo avanço da atividade pecuária, pela exploração madeireira e pela colonização. 

Também foram ressaltados outros problemas como: perda de água pela derrubada das matas 

galerias para a implantação de cultivos; diminuição e extinção da fauna de grandes 

mamíferos, aves e peixes pelo desflorestamento e a caça indiscriminada; riscos naturais como 

enchentes e deslizamentos; poluição por manejo inadequado de resíduos orgânicos e 

inorgânicos; contaminação de solos pelo abuso de agroquímicos para cultivos de coca; e as 

múltiplas conseqüências das fumigações (OIM, 2004, p. 89). 

O projeto ambiental consistiu na identificação e avaliação da problemática ambiental 

nas comunidades por meio da capacitação de alguns de seus membros na identificação dos 

principais problemas ambientais e na formulação de um plano de conservação dos recursos 

naturais, além de um re-ordenamento territorial, da mesma forma como fora planejado para os 

aspectos econômicos (OIM, 2004, p. 93). 

Nos aspectos políticos, o diagnóstico exprime falta de clareza entre a autoridade 

tradicional e a autoridade do cabildo já que não existe conhecimento sobre as formas de 

governo tradicionais dos Awá e a organização existente (cabildos e ACIPAP) não está 

suficientemente consolidada. Mostrou-se que, embora alguns cabildos tenham regulamento 

próprio, não o colocam em prática pelo desconhecimento de sua funcionalidade ou porque 

não conseguem entender a sua importância. É claro que algumas comunidades estão mais 

organizadas que outras e que as fraquezas na organização de algumas têm a ver com o fato de 

que, às vezes, alguns cabildos surgiram por conjunturas de interesses específicos (OIM, 2004, 

p. 100-2). 
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Também é importante ressaltar que muitos dos líderes têm pouca experiência, escassa 

capacitação e baixo nível acadêmico, o que constitui um problema para lidar com as 

instituições do Estado. As comunidades também desconhecem os mecanismos de participação 

e articulação com as formas de governo local, departamental e nacional, não existindo grandes 

projetos de planejamento participativo. Em decorrência dos problemas existentes, as 

lideranças da ACIPAP tendem a tomar as decisões pelo resto das comunidades (OIM, 2004, p. 

102-3). 

Com relação aos problemas expostos, foram propostos vários projetos. O primeiro 

consistiu em desenvolver um programa de capacitação em legislação, particularmente nos 

aspectos relativos ao indígena, e em justiça própria; o segundo projeto consistiu em 

reorganizar e fortalecer o sistema de governo e justiça dos Awá mediante a criação dos 

“Conselhos de justiça”, cuja atuação seria independente da dos cabildos; o terceiro projeto 

consistiu na restauração dos rituais tradicionais da ingestão do pildé121, em que as entidades 

sobrenaturais orientam o comportamento da comunidade tendo como intermediários os 

médicos tradicionais; o quarto projeto consistiu em realizar uma pesquisa sobre as formas 

tradicionais de justiça indígena para torná-los normas explícitas que se compilariam em um 

documento para ser respeitado pela comunidade em geral; o quinto projeto correspondeu à 

construção de casas comunitárias para a reunião das comunidades e do cabildo; e o sexto e 

último projeto consistiu na construção de calabouços para a aplicação da justiça própria por 

parte das comunidades (OIM, 2004, p. 107-114). 

Nos aspectos políticos, é notável a dificuldade em achar uma articulação entre as formas 

tradicionais de organização política e de justiça e a legislação do Estado, mas, mesmo assim, 

os projetos desta área estiveram muito bem fundamentados e foram bem recebidos pelas 

comunidades. 

Com relação aos problemas de gênero, o diagnóstico mostrou como as mulheres Awá 

estão alijadas das reuniões da organização por timidez ou por falta de experiência e como os 

homens não fazem nada para modificar esta situação. Em 2003, apenas duas das líderes das 

23 comunidades Awá eram mulheres e não existia nenhuma figura feminina entre os diretivos 

da ACIPAP (OIM, 2004, p. 117). Contudo, a violência e as dificuldades geradas pelas 

                                                      
121 O pildé é o nome em língua Awapit de uma variedade do yagé ou ayahuasca (Banisteriopsis caapi), planta 
trepadeira portadora de um poderoso alucinógeno, corriqueiramente usado com fins medicinais pelos povos 
indígenas descendentes dos Incas e por povos indígenas do oeste da Amazônia. Este projeto foi um dos mais 
ousados porque tentava recuperar nos Awá um saber tradicional indígena associado ao uso de plantas 
medicinais, como foi já mencionado para o caso dos Kofán, Siona e ainda da comunidade Inga. 
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fumigações têm feito com que muitas mulheres tenham que assumir a cabeça de suas famílias 

e, às vezes, das suas comunidades. 

Com relação às crianças, o diagnóstico encontrou problemas de identidade, pois para 

eles não é tão claro o pertencimento a um grupo indígena, quanto o é para os adultos. 

Também é um problema que muitas delas abandonam a escola para trabalhar como 

raspachines nos cultivos de coca. Tanto para as mulheres, como para as crianças, existem 

importantes problemas de maltrato (OIM, 2004, p. 119). 

Os projetos enfocaram o desenvolvimento de atividades geradoras de recursos para as 

mulheres chefes de família sem companheiro e no melhoramento das condições de vida em 

geral. Os projetos de geração de recursos foram uma extensão dos projetos da área econômica 

só que com ênfase nas atividades tradicionalmente feitas por mulheres. Portanto, os dois 

primeiros projetos foram de criação de animais: porcos (três para cada família) e galinhas. 

Outros três projetos buscaram capacitação para o desenvolvimento de atividades como a 

costura, os tecidos, o corte de cabelo, a padaria e a preparação de doces (como, por exemplo, 

geléias de frutos amazônicos).  

Os projetos de melhoramento das condições de vida das mulheres foram: construção de 

creches comunitárias para garantir o atendimento às crianças enquanto as mães desenvolviam 

outras atividades; criação de um programa de capacitação destinado a melhorar o tratamento 

com as mulheres e a gerar consciência nos homens de seus deveres familiares; realização de 

um programa específico de alfabetização para mulheres; programação de um encontro anual 

das mulheres das distintas comunidades Awá e visita aos projetos femininos de outras 

comunidades, como os Nasa do norte do Cauca e os Awá de Nariño (OIM, 2004, p. 120-30). 

No que tem a ver com os jovens, é este o setor da população mais vulnerável. São 

preferencialmente os recrutados pelas distintas forças em conflito (guerrilha, exército e 

paramilitares) sendo que, por terem crescido dentro sob a influência da economia da coca, 

geralmente querem trabalhar nesta atividade, até porque não há melhores opções de vida para 

eles. Também não existe em muitos deles o interesse pela organização indígena ou pela 

recuperação das tradições indígenas porque procuram atividades econômicas que produzam 

dinheiro rapidamente e não enxergam uma possibilidade no fortalecimento da sua identidade 

indígena. Em palavras de Bolívar Chapuesgal: “alguns deles se interessam no indígena, outros 
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já se perderam, quer dizer, entraram a formar parte das diferentes organizações armadas que 

funcionam no Putumayo, alcoolizaram-se, ou estão inseridos nas drogas”122 

Por esta razão, os projetos que se desenvolveram para eles estiveram focados na busca 

por alternativas econômicas ao cultivo da coca e pelo fornecimento de opções de lazer, 

socialização e esportes. O primeiro projeto consistiu na identificação das problemáticas 

específicas dos jovens Awá, na definição de elementos culturais, sociais e produtivos, na 

capacitação em cultura e legislação indígena e no desenvolvimento de atividades artísticas, 

como teatro, poesia e danças. O segundo projeto consistiu em uma extensão do projeto 

econômico de produção de plantas medicinais, aromáticas e óleos essenciais, enfocando-o nos 

jovens. O terceiro projeto pretendia fornecer instrumentos musicais e desenvolver cursos de 

música para fomentar as aptidões musicais dos jovens, buscando, principalmente, o resgate 

das músicas tradicionais. (OIM, 2004, p. 133-7) 

Em relação à saúde, fica evidente o descompasso existente entre a aplicação, cada vez 

mais restrita, da medicina tradicional e a necessidade de incorporação dentro do sistema de 

saúde do Estado. Com relação a este último aspecto, o diagnóstico encontrou que apenas 

51,5% dos indígenas estavam afiliados ao sistema de saúde do Estado, sendo que o resto tinha 

que pagar pelo atendimento de doenças graves, o que colocava a medicina tradicional como 

uma opção sempre presente para os casos menos graves. Mesmo assim, o diagnóstico revelou 

uma perda das práticas medicinais tradicionais e a escassez dos detentores destas práticas até 

porque muita da medicina tradicional se mostrava ineficaz quando confrontada com doenças 

novas como as decorrentes das fumigações. Fora disso, o diagnóstico apontou que alguns 

problemas de saúde dos Awá também estão relacionados com os problemas em relação à 

eliminação de resíduos sólidos e líquidos, a desnutrição (também agravada pelas fumigações 

dos cultivos básicos) e o uso excessivo de álcool (OIM, 2004, p. 145). 

Portanto, os projetos, nesta área, enfocaram-se, primeiramente, à recuperação e à 

manutenção da medicina tradicional, assim como à educação de crianças e jovens interessados 

em medicina tradicional para o que este projeto incluía o contato com médicos tradicionais 

Awá de Nariño e Equador. O segundo projeto enfocava-se em realizar uma pesquisa sobre as 

principais causas de doenças e mortes nas comunidades Awá para desenvolver um plano de 

prevenção feito por um médico tradicional e outro ocidental. O terceiro projeto foi a 

                                                      
122 “algunos se interesan en lo indígena, otros ya se perdieron, es decir, entraron a formar parte de las diferentes 
organizaciones armadas que funcionan en el Putumayo, se alcoholizaron, o están metidos en la droga” 
Depoimento de Bolívar Chapuesgal em entrevista a María Yaneth Pinilla, realizada em dezembro de 2001, apud 
ICANH (2002, p. 91) grifo do original. 
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realização de encontros entre médicos tradicionais Awá e médicos tradicionais de outras 

etnias. O quarto projeto foi de criação de hortas de plantas medicinais em cada comunidade 

para abastecer aos médicos tradicionais. O quinto projeto foi a tentativa de criação de uma 

“Entidad Promotora de Salud” (EPS) própria da comunidade Awá (do mesmo modo que fora 

proposto durante o Encontro de Autoridades tradicionais, em 2004). O sexto projeto propôs a 

realização de capacitações sobre nutrição em todas as comunidades com uma equipe de três 

médicos e três enfermeiras. O sétimo e último foi um projeto para capacitar as comunidades 

sobre o funcionamento das entidades de saúde, a legislação nacional sobre saúde e a gestão 

institucional nesta área para, por meio desta, desenvolver uma vistoria cidadã sobre as 

instituições de saúde (OIM, 2004, p. 145-50). 

De novo, é claro que a intenção de desenvolver a medicina tradicional não é somente a 

de recuperar as práticas medicinais tradicionais indígenas para construir uma imagem mais 

completa da “indianidade” dos Awá do Putumayo, mas a de utilizar a medicina tradicional 

como forma de complementar as deficiências na prestação de serviços de saúde por parte de 

um Estado que se torna cada vez menor e deixa a responsabilidade de fornecer os serviços de 

saúde em mãos de entidades privadas (no caso da Colômbia, as “Entidades Promotoras de 

Salud”). 

No caso da educação, a situação é similar. Existe a educação tradicional que se faz em 

casa ou no campo, no convívio com a família e que se baseia na oralidade e, ao mesmo tempo, 

a educação ocidental, fornecida pelo Estado. Boa parte da população indígena é analfabeta, ou 

seja, 45,9%, sendo que dos 54,1% restantes que recebem ou receberam algum tipo de 

educação formal, 87,7% só cursaram o primeiro grau (OIM, 2004, p. 153). Existe um 

importante nível de deserção escolar da população de 5 a 19 anos porque muitos jovens 

preferem trabalhar (geralmente como raspachines, como já fora mencionado) a estudar. 

É claro que um dos problemas anotados pelo documento do Plano de Vida é que a 

educação formal não tem elementos que permitam a recuperação das tradições indígenas, já 

que apenas oito dos 30 professores, existentes nas 20 escolas das diferentes comunidades, era 

indígena (das etnias Awá, Nasa e Camentsá). Por tal motivo, os programas da área de 

educação estavam destinados a melhorar a cobertura do serviço de educação, estabelecendo-

se que se fizesse de acordo com as características indígenas. 

Os projetos da área educativa foram: melhoramento da qualidade e cobertura da 

educação elementar mediante a realização de um censo para esclarecer a situação educativa 

real da população Awá em idade escolar; formação e capacitação de professores entre os 

alunos da comunidade com segundo grau completo, para dar aulas nas escolas de educação 
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elementar, aplicando um Projeto Educativo Indígena e ensinando a língua Awapit; visita às 

comunidades Nasa do Norte do Cauca e Awá de Nariño para conhecer seus projetos 

educativos próprios (que, para o caso da comunidade Nasa inclui a criação de sua própria 

universidade); desenvolvimento de projetos de alfabetização e ensino da língua Awapit para 

as pessoas analfabetas maiores de 20 anos; e programa de capacitação em computação (OIM, 

2004, p. 156-9). 

Além da ênfase cultural de grande parte dos programas do Plano de Vida, existiu, ainda, 

um programa específico de recuperação cultural. Este programa incluía quatro projetos: o 

primeiro de compilação escrita e visual sobre a história, a cosmovisão e as expressões 

culturais dos Awá de Nariño, Equador e o Putumayo para mostrá-las às novas gerações em 

encontros e eventos; o segundo projeto, de recuperação e aprendizado das músicas e danças 

tradicionais mediante encontros em que seriam preparadas, também, as comidas tradicionais; 

o terceiro, de realização de cursos para o aprendizado da interpretação de instrumentos 

tradicionais (marimba, percussão, ventos e instrumentos de corda); e o último e mais 

complexo dos projetos da área cultural consistia na recuperação da Fiesta del Pendón, a festa 

tradicional do povo Awá de Nariño e que nunca se fez no Putumayo, realizada em meados de 

setembro, quando se reúnem todas as comunidades e cada família traz comidas típicas (OIM, 

2004, p. 167-9). 

Com relação à área de Lazer e Esportes, buscou-se resgatar os jogos próprios das 

comunidades e integrá-los com os esportes ocidentais. Os três projetos desta área foram: 

construção de quadras para vários esportes nas comunidades; realização de eventos 

desportivos inter-comunitários e inter-étnicos; e capacitação em esportes como futebol, 

futebol-sala, voleibol123 e basquetebol (OIM, 2004, p. 174-6). 

Com relação à área de moradia, os problemas têm a ver com a falta de casas para alguns 

dos membros das comunidades, embora a maior parte das famílias resida em casa própria 

(apenas 19% das moradias Awá têm mais de uma família, segundo o censo feito no 

documento do Plano de Vida), entretanto, o problema mais importante é a precariedade das 

construções. Portanto, os projetos desenvolvidos para esta área foram: apoio às famílias para 

construção, ampliação ou conserto das edificações; construção de moradias para os 

professores das escolas de cada comunidade; construção de albergues nas áreas urbanas para 

alojar às pessoas provenientes da área rural e traslado de famílias cujas moradias estivessem 

                                                      
123 O voleibol é o esporte mais praticado em todas as comunidades Awá, assim como em outras comunidades 
indígenas e camponesas do Putumayo e da Amazônia da Colômbia, do Peru e do Equador. 
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localizadas em áreas de risco por fenômenos naturais, como enchentes e deslizamentos (OIM, 

2004, p. 181-3). 

No referente ao denominado Programa de Serviços Comunitários, este foi planejado 

como forma de permitir o acesso das comunidades à água, à eletricidade, ao saneamento 

básico e as comunicações. Os projetos foram: dotação de plantas elétricas e aparelhos de 

televisão para cada comunidade, destinados à transmissão de material educativo e recreativo 

de suporte às diferentes oficinas de capacitação determinadas no Plano de Vida; dotação de 

plantas de energia solar e de radiotelefones para comunicação direta com a sede da ACIPAP 

em Orito124; construção de latrinas em cada moradia para melhorar o manejo de resíduos e a 

saúde no entorno familiar; e dotação de 500 metros de mangueira (tamanho médio) de 1,5 

polegadas de largura para a família para o fornecimento de água de riachos e outras fontes de 

água (OIM, 2004, p. 186-8). 

O último dos programas do Plano de Vida estava destinado a tratar os problemas 

decorrentes do conflito armado, particularmente o deslocamento forçado. No momento em 

que o Plano de Vida foi elaborado, existia o caso do deslocamento da Comunidade Siloé, em 

que 75 pessoas se deslocaram para Mocoa, além de casos isolados de famílias de outras 

comunidades. Os projetos para esta área foram: realizar uma contagem detalhada da 

população Awá deslocada (posto que, como fora mencionado anteriormente, nunca se sabe 

exatamente quantas pessoas exatamente estão deslocadas porque muitas temem denunciar o 

caso para as autoridades pela ameaça de represálias) e buscar os mecanismos para o retorno 

ao seu território ou alternativas de re-assentamento em outro lugar. Por último, propunha-se 

um programa de capacitações em: Direitos Humanos, Direito Internacional Humanitário e 

manejo de ferramentas constitucionais como Derecho de Petición, Acción de Tutela, ações 

populares e vistorias cidadãs para cada uma das comunidades Awá (OIM, 2004, p. 193-4). 

De início, os principais elementos que orientaram o Plano de Vida foram os de 

encontrar uma opção produtiva sustentável e alternativa à produção da coca, e recuperar as 

características culturais próprias do Modo de Vida tradicional Awá. Em resumo, o “Plano 

Integral de Vida” dos Awá do Putumayo foi uma tentativa de garantir a autonomia 

econômica, política, social e territorial das diferentes comunidades Awá, porém, nele está 

expressa uma contradição entre a busca da recuperação dos aspectos do Modo de Vida 

                                                      
124 Este requerimento se torna muito importante após o deslocamento forçado da totalidade da população da 
Comunidade Siloé e para solicitar ajuda em caso de ataques por parte das forças em conflito, assim como no 
caso de catástrofes naturais. 
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Tradicional Awá e a integração ao Estado-Nação mediante a incorporação das ferramentas 

jurídicas, econômicas e ideológicas para o desenvolvimento da comunidade. 

A partir de 2005, os distintos programas do Plano se têm aplicado de forma regular, mas 

os resultados têm sido muito diferenciados dependendo da área. Os programas mais bem 

sucedidos têm sido os de educação, organização política, cultura e território. O programa de 

economia e produção, em vez disso, foi um enorme fracasso. Sobre os programas de meio 

ambiente, jovens, lazer e esportes, moradia e serviços comunitários, não se conseguiu fazer 

um diagnóstico nesta pesquisa porque foram desenhados a longo prazo e dependem de 

múltiplas mediações institucionais. 

Como foi mencionado anteriormente, o programa de território conseguiu a criação dos 

resguardos de San Andrés-Las Vegas-Villaunión, Selva Verde, Bajo Bellavista, Caicedonia e 

El Espingo. Este programa, em particular, é aquele que representa o maior orgulho para a 

organização, porque implica o reconhecimento institucional do processo de apropriação do 

território. 

Com relação ao programa de educação, se conseguiu a consolidação do “Centro 

Educativo Indígena Puerto Rico” do povo Awá, que tem 356 alunos e 20 professores, isto 

implicou a possibilidade de desenvolver o “Plano Educativo Indígena” (PEI), um plano de 

desenvolvimento da educação com elementos próprios da cultura Awá e com forte ênfase no 

ensino da língua Awapit. Progressivamente, muitos dos professores não indígenas existentes 

na época da formulação do Plano de Vida têm sido substituídos por alunos Awá formados em 

ensino médio das mesmas comunidades. É o caso de Santiago Pascal, que dá aula na escola de 

Inkal Awá, e de Berenice Pai, professora da escola de San Andrés. Eles desenvolvem, embora 

de forma incipiente, o ensino da língua e reconstruíram os mitos tradicionais para as 

crianças125. 

Em áreas como a das mulheres, a organização da ACIPAP, que tomou posse em 2006 , 

nomeou Rosalba Pai, da comunidade Las Vegas, como Fiscal126, mostrando que a organização 

tinha tomado em conta as recomendações de dar maior representatividade às mulheres no seu 

seio. Da mesma forma, em reunião feita em março de 2007, foi notável como algumas 

mulheres se apresentaram como governadoras de comunidades como, Bajo Bellavista e 

Cañaveral, e, inclusive, houve uma mulher da Comunidade Awá-Sevilla candidata a 

vereadora do Município de Orito. 

                                                      
125 Informação pessoal, obtida por Camilo Bustos, mediante entrevista com Santiago Pascal, na sede da ACIPAP, 
Orito, em 18 de março de 2007. 
126 Entrevista a Carlos Ágreda, realizada em 16 de março de 2007, por Camilo Bustos. 
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De início, um dos mais sérios problemas na formulação do Plano de Vida foi a 

marginalização da Comunidade Awá-Sevilla que teve que formular seus próprios projetos, 

isolada do resto das comunidades Awá pelo não reconhecimento por parte da DGE, 

mostrando, mais uma vez, a divisão propiciada pelo Estado dentro dos Awá. A frustração dos 

membros de Awá-Sevilla está mostrada nas palavras de Gregório Rodríguez, médico 

tradicional que tinha ajudado na conformação dos cabildos Cristalina II e Los Guaduales, mas 

que não participou do Plano de Vida por ser parte de Awá-Sevilla quando este foi formulado: 

 

Eu dizia a eles quando começaram o Plano de Vida, eu dizia: “Bom, e por 
que não nos convidam para que lhes aportemos alguma coisa para o 
reconhecimento do Plano de Vida?” como nessa época nós estábamos como 
Awá Sevilla, disseram: “não, é que vocês não estão reconhecidos, não 
podem fazer parte da organização, então fiquem por fora”, eu lhes dizia: 
“Olha, o pedaço que falta ao Plano de Vida éramos nós. Como nos deixaram 
fora? Porque nós a esse Plano de Vida houvessemos aportado o que hoje 
queremos aportar à organização, mas vocês não nos deixaram, então isso 
lhes falta”127 

 

Para ele, a separação existente fez com que não fossem considerados os conhecimentos 

culturais que ele e outros dos membros de Awá-Sevilla possuíam, o que enfraqueceu o 

componente cultural do Plano de Vida, favorecendo o componente econômico que foi 

identificado pelos membros da comunidade como o mais importante do Plano de Vida 

 

E agora o taita Misael [Pai] percebeu e disse ‘não, pois é que, na verdade, 
(…) nós nos deixamos levar de outras coisas e talvez demos a oportunidade 

para a grana e esquecemos a parte cultural, a parte dos conhecimentos 
ancestrais, que, praticamente, no Plano de Vida não aparece128  

 

O depoimento, então, mostra que o Plano de Vida é percebido por muitos, como um 

plano de cunho econômico, mais do que cultural; aliás, coloca explicitamente o fato de existir 

                                                      
127 “Yo les decía a ellos cuando empezaron el Plan de Vida, yo les decía: ‘Bueno, y por qué a nosotros no nos 
invitan para que les aportemos como algo para los reconocimientos del Plan de Vida?’, como en esa época 
nosotros estábamos como Awá Sevilla, dijeron: ‘No, es que ustedes no están reconocidos, no pueden hacer parte 
de la organización, entonces quédense por fuera’, yo les decía ‘Mire, el pedazo que al Plan de Vida le falta 
éramos nosotros ¿Cómo nos dejaron por fuera? Porque nosotros a ese Plan de Vida le hubiéramos aportado lo 
que hoy queremos aportarle a la organización, pero ustedes no nos dejaron, entonces eso les falta’ (Entevista 
com Gregório Rodríguez, realizada em 18 de março de 2007 por Camilo Bustos). 
128 Y ahora el taita Misael [Pai] se dio cuenta y dijo “no, pues es que en realidad (…) nosotros nos dejamos llevar 
de otras cosas y más bien de pronto le abrimos la oportunidad al billete y nos olvidamos de la parte cultural, de 
la parte de conocimientos ancestrales en donde, francamente, en el Plan de Vida no aparece (Depoimento de 
Gregório Rodríguez, em entrevista realizada em Orito, em 18 de março de 2007 por Camilo Bustos, grifo nosso). 



181 
 

 

uma divisão existente entre o econômico e o cultural, como se todo o resto dos programas 

constantes no Plano de Vida fossem só uma extensão destes dois grandes eixos. 

Pode-se dizer, também, que esta divisão corresponde àquela existente entre as 

lideranças dos Awá, os líderes mais velhos, formados na tradição das Juntas de Acción 

Comunal, como Gregório, que buscam dar uma ênfase mais cultural, enquanto que os líderes 

mais novos, que trabalharam diretamente contratados pela ONG “Vida y Futuro” (que 

administrou o dinheiro do Acordo “Raiz por Raiz”), vão focar mais o desenvolvimento 

econômico do programa. Um exemplo destes é Carlos Agreda, membro do Cabildo Awá 

Sevilla que, na atualidade, é o responsável pelo setor de projetos da ACIPAP. Para ele, o 

fracasso dos projetos econômicos do Plano de Vida é explicado pela falta de racionalidade 

econômica das pessoas que foram beneficiadas. Com relação ao projeto de pecuária ele disse: 

 

O projeto de pecuária, por uma parte, foi um fracasso completo porque as 
comunidades não sabiam de pecuária e outros não tinham pasto suficiente, 
não tinham onde colocar as vacas e, então, muitos venderam o gado, não 
pensaram na projeção, venderam e, pois, o dinheiro que obtiveram, eles 
usaram para outras necesidades e terminaram, pois, a parte desse projeto 129 

 

Carlos Agreda ressalta como as famílias que receberam as vacas, no projeto de fomento 

da pecuária, não tiveram projeção, ou seja, não pensaram em investir os possíveis ganhos 

obtidos pela produção das vacas em comprar mais vacas ou em alguma outra atividade que 

gerasse recursos, simplesmente venderam as vacas e gastaram todo o dinheiro com outras 

necessidades. Com relação ao projeto de galinhas, ele vai falar a mesma coisa: 

 

O outro, os [projetos] produtivos, as galinhas também não estavam com essa 
maneira de implantar essa tecnologia, como uma nova forma de vida, pode-
se dizer. Eles não estavam ensinados a criar galinhas, sobretudo os frangos 
de aquí, estes de engorda. Então, a mesma coisa, igual fizeram. Alguns, 
afinal, repartiram por famílias, a  alguns lhes deram projetos, mas, no final, 
como a organização começou a não funcionar direto, pois então repartiram 
para cada um para ver quanto tocava e para ver como cuidavam, mas, eles 
não tinham como cuidar, pois, acabaram, por um parte, os insumos, por 
outra, não tinham mercado, pois não sabiam onde iam vender, venderam na 
hora, todas130  

                                                      
129 “El proyecto ganadero, por una parte, fue un fracaso completo porque las comunidades no sabían en cuanto a 
ganadería y otros no tenían los suficientes pastos, no tenían en donde colocar las vacas y entonces muchos 
cogieron y vendieron el ganado, no pensaron como en la proyección, vendieron y, pues, el dinero que obtuvieron 
lo colocaron para otras necesidades y terminaron, pues, la parte de ese proyecto” (Depoimento de Carlos Ágreda, 
em entrevista realizada em Orito em 15 de março de 2007 por Camilo Bustos, grifo nosso). 

130 “Lo otro, los [projetos] productivos, las gallinas tampoco estaban con esa manera de implantar esa 
tecnología, como una nueva forma de vida, se podría decir. Ellos no estaban enseñados a criar gallinas, sobre 

todo los pollos de acá, estos de engorde. Entonces lo mismo, igual hicieron, algunos, al final, se repartieron por 
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Carlos Agreda menciona causas mais complexas para o fracasso dos projetos produtivos 

do Plano de Vida. Por uma parte, os projetos foram criados de fora, para contextos distintos 

ao do Putumayo131, o que pode ser mostrado pelo fato de que as pessoas não soubessem como 

lidar com galinhas de engorda; por outra, houve problemas de organização, porque não se 

designaram pessoas específicas nas comunidades para se encarregarem do projeto, porque os 

insumos iniciais, fornecidos pela ONG executora, esgotaram-se e porque não houve para 

quem vender os produtos. Igual crítica fez Franklin Pai (outro dos líderes jovens dos Awá), 

com relação ao projeto de óleos essenciais, já que, embora se construísse uma instalação para 

a extração do lado do cais de Puerto Caicedo, ninguém quis apoiar financeiramente o projeto 

e este ficou abandonado132. 

Seguindo com a entrevista com Carlos Agreda, ele volta a destacar o fato de que os 

projetos fracassaram pela falta de interesse dos Awá em continuar com eles: 

 

No final, os que obtiveram recursos, o que fizeram foi se repartir o dinheiro, 
ou seja, ninguém pensou “Vamos investir para continuar”, senão que 
repartiram o dinheiro e até ai acabou tudo, ou seja, não deram continuidade, 
chegou o dinheiro de Raiz por Raiz até tal ponto e não houve quem 
continuasse, vocês venderam e tiveram tais ganhos, então, com ese dinheiro 
vão ter outra alternativa, não, pois como não era deles, entre eles decidiram 
que iam repartir o dinheiro e isso (...) é que os projetos, quando começaram, 
foram bons, o que aconteceu é que não tiveram continuidade, ou um 
monitoramento, sobretudo, projeção para o futuro, Pois é, vamos vender e 
repartir o dinheiro e, depois, o que é que nós vamos fazer? Vamos continuar 
na mesma atividade e como vamos manter ese projeto? Pois é, as pessoas 
chegaram até um ponto, repartiram, abandonaram tudo, dissolveram todos 
os grupos e cada um pegou seu camino  onde estaba antes133  

                                                                                                                                                                      
familias, a algunos les dieron proyectos pero al final como la organización no empezó a funcionar bien, pues 
entonces les repartieron a cada uno a ver cuanto les tocaba y a ver como cuidaban, pero ellos no tenían como 
cuidarlo, pues se les acabó, por una parte los insumos, por otra, no había mercado, pues no sabían donde iban a 
vender, las vendieron de una vez todas” (Entrevista com Carlos Ágreda, realizada, em Orito, em 15 de março de 
2007, por Camilo Bustos, grifo nosso) 
131 É claro que o planejamento dos projetos produtivos de fora contribuiu muito para seu fracasso, porque, no 
caso dos Awá, ninguém tinha conhecimento prévio sobre a forma de desenvolver o projeto de óleos essenciais 
proposto por Chemonics International. Quando a proposta foi lançada, pelo representante desta entidade, em 
reunião com os Awá, nem sequer o profissional encarregado da área econômica do Plano de Vida conhecia o 
processo de produção da baunilha e teve de fazer uma pesquisa sobre o tema para colocar o projeto no 
documento final do Plano de Vida. 
132 Entrevista com Franklin Pai, realizada em Puerto Caicedo, em 17 de março de 2007, por Camilo Bustos. 
133 “Al final, los que obtuvieron ingreso lo que hicieron fue repartirse la plata, o sea, ninguno pensó “Vamos a 
invertir para continuar”, sino que repartieron la plata y hasta ahí se acabó todo, o sea, no le dieron continuidad, 
llegó la plata de “Raíz por raíz” hasta tal parte y no hubo quien le diera continuidad, ustedes vendieron y 
tuvieron tales ganancias, entonces con ese dinero van a tener otra alternativa, no pues como era de ellos, entre 
ellos decidieron que se iban a repartir la plata y eso (…) es que los proyectos hasta empezar fueron buenos, lo 
que pasa es que no se le dio continuidad, o un seguimiento, sobre todo proyección hacia el futuro, si, bueno, se 
va a vender y se va a repartir la plata, después ¿Qué vamos a hacer? Si van a continuar con la misma actividad y 
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Voltamos a destacar que o problema, do ponto de vista de Carlos Ágreda, é que os Awá 

não tiveram visão de futuro, ou seja, não investiram, não utilizaram os ganhos obtidos 

mediante os projetos econômicos que se desenharam no Plano de Vida para desenvolver uma 

atividade que lhes permitisse uma renda estável e, portanto, fosse substitutiva da produção de 

coca. Todos os ganhos foram gastos, não houve racionalidade econômica. Além disso, tanto 

Carlos Agreda, quanto Franklin Pai, criticam a falta de apoio do Estado que não dá mais do 

que créditos suficientes para pagar somente os grandes produtores. Contudo, o principal 

empecilho para o desenvolvimento da atividade agropecuária foram as fumigações que 

deixaram a terra envenenada e fizeram com que tenham que procurar-se estratégias especiais 

para trabalhá-la134. 

No entanto, os Awá conseguem sobreviver. Eles empregam os recursos fornecidos pelo 

Acordo “Raiz por Raiz” em benefício próprio, só que produzindo para suas próprias 

comunidades. Foi o caso dos projetos de debulhadoras de arroz que se implantaram nas 

comunidades San Andrés e Caicedonia. Elas tinham o objetivo de fazer com que os indígenas 

produzissem arroz para a venda no mercado municipal de Puerto Caicedo, mas os indígenas 

nunca conseguiram posicionar o produto para a venda externa e utilizam a debulhadora 

exclusivamente para o arroz que eles mesmos consomem. Da mesma forma, utilizam as 

engenhocas para produção de rapadura. Continuam vendendo apenas o excedente, 

demonstrando que sua racionalidade continua sendo camponesa. Para comprová-lo, eis um 

trecho da entrevista com Humberto Alírio García: 

 

Aquí, tudo o que se trabalha é para o [consumo] interno, da casa, porque se 
nós sacamos o produto, pois, ficaremos, como se diz, sem produto, porque 
pois, não, se houver alguma coisa, muito de fartura, pois temos que sacar 
também, é porque, diga-me, se houver banana da terra demais, uns 30, 40 ou 
100 cachos temos que sacar (...) e se houver mandioca demais, pois também 
temos que sacar para o mercado não é? Os demais productos, pois isso fica 
para o consumo de cada familia135  

 

                                                                                                                                                                      
de donde van a sostener ese proyecto, pues si, la gente llegó hasta un punto, se repartieron, abandonaron todo 
eso, se disolvieron todos los grupos y cada uno cogió su camino por donde estaba antes” (Entrevista com Carlos 
Ágreda, realizada, em Orito, em 15 de março de 2007, por Camilo Bustos, grifo nosso) 
134 Entrevista com Humberto Alirio García, realizada no Resguardo Los Guaduales, Município de Orito, em 19 
de março de 2007, por Camilo Bustos. 
135 “Aquí todo lo que se trabaja es para lo interno, de la casa, porque si nosotros sacamos el producto, pues 
quedaremos, como se dice, sin producto, porque pues, no, si hay alguna cosa, mucho de abundancia, pues toca 
sacarla también, si porque, dígame, y si hay plátano de abundancia, de unos 30, 40 o 100 racimos, toca sacarlo 
(…) y si hay abundancia de yuca, pues también toca sacar al mercado si?, los demás productos pues eso queda 
para el consumo de cada familia” Entrevista com Alirio García, realizada, em 19 de março de 2007, por Camilo 
Bustos. 



184 
 

 

A manutenção de uma economia de excedentes não seria possível sem a permanência 

do cultivo da coca e a produção de pasta básica que permitem fornecer recursos extras aos 

membros das comunidades quando necessitam se abastecer de produtos não produzidos por 

eles ou para os quais os ganhos obtidos pela venda dos excedentes não são suficientes. Apesar 

das tentativas de controle exercidas pelo Plano Colômbia, a coca está ainda presente no 

Putumayo e é cultivada, inclusive, em áreas vizinhas das comunidades indígenas, como é 

mostrado na foto 5. Um dos indígenas entrevistados durante o trabalho de campo relatou que, 

quando o autor desta dissertação ligou para contatá-lo para uma entrevista, o sinal não chegou 

ao lugar onde estava porque ele se encontrava, nesse momento, “en la química”, isto é, em um 

laboratório de produção de pasta básica 136. 

 

Foto 5: Plantio de coca, propriedade de um colono, em proximidades do Resguardo 
Indígena “Los Guaduales” 

 

Foto: Camilo Bustos, 19 de março de 2007 
 

Neste sentido, paradoxalmente, a coca, embora sua área esteja reduzida com relação 

àquela que tinha no começo do Plano Colômbia, ainda se mantém como a opção econômica 

                                                      
136 Conforme relato de indígena Awá, em entrevista realizada, em março de 2007, por Camilo Bustos. 
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dominante nesta área do Putumayo e nenhuma das alternativas econômicas propostas pelo 

Acordo “Raiz por Raiz” conseguiu substituí-la, pelo menos até agora. Assim como a coca 

continua possibilitando a reprodução do Modo de Vida Camponês, a fumigação dos cultivos e 

o patrocínio velado das forças militares à violência desencadeada pelos paramilitares mostram 

o Estado em função do processo de acumulação originário e contrário ao processo de 

manutenção dos habitantes rurais colonos e indígenas na terra. 

Dadas as limitações da estratégia econômica para a integração dos Awá no Modo de 

Produção Estatista, cabe ressaltar os logros do programa cultural, o segundo grande elemento 

destacado pelo Plano de Vida, no processo de integração dos Awá, e as conseqüências da 

recuperação cultural para o fortalecimento da identidade dos Awá. 

 

3. A cultura como base do “renascimento” dos Awá na era da globalização e sua 

apropriação pelo Estado. 

 

É importante ressaltar a dimensão política da cultura, ela se torna a forma de garantir o 

reconhecimento da especificidade dos Awá por parte do Estado e de assegurar direitos, o 

primeiro e mais importante de todos, o da terra. 

A trajetória dos projetos culturais propostos no Plano de Vida tem sido oposta à dos 

projetos econômicos já que estes ganharam novo fôlego a partir do convênio que, em 2005, a 

ACIPAP137 assinou com o Ministério de Cultura para a realização do “Proyecto de formación 

de líderes culturales indígenas Awá a través del intercambio de saberes de la literatura oral y 

escrita, demás costumbres ancestrales Awapit, en el Município de Orito, Departamento del 

Putumayo”. Neste projeto, já participaram todas as 21 comunidades do Povo Awá, incluindo 

Awá-Sevilla, Brisas del Palai e Alto Convoy que não figuraram no Plano de Vida138. 

Este projeto manteve uma estrutura mais descentralizada que o Plano de Vida, já que 

foram feitas três grandes concentrações nas comunidades de Siloé; no Município de 

Villagarzón, cuja população acabara de retornar depois de três anos de deslocamento; em El 

                                                      
137  A ACIPAP estava conformada, na época, apenas pelo presidente, um tesoureiro e dois médicos tradicionais, 
devido à escassez orçamentária após a finalização do Plano de Vida. A importância dos médicos tradicionais 
dentro da organização está relacionada com a intenção de organizar à ACIPAP de forma similar às dos indígenas 
Kofán (“Fundación Zio´ai” e “Unión de Médicos Yageceros de la Amazonia Colombiana” – UMIYAC), nas 
quais os médicos tradicionais são os principais detentores de autoridade. 
138 Os três cabildos do Município de Puerto Caicedo: Las Vegas, San Andrés e Villaunión, participaram 
separados, apesar de se integrar como resguardo nesse mesmo ano. O Resguardo Cañaveral-Miraflores, em vez 
disso, apresentou um governador pelas duas comunidades, talvez porque, após o assassinato de Aurélio 
Yascuarán, líder da Comunidade Cañaveral, os membros desta comunidade sumiram por algum tempo e só os 
representantes de Miraflores acudiram às reuniões do Povo Awá. 
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Espingo, do Município de Orito e lar do médico tradicional Misael Pai, e em Cristalina II, do 

Município de San Miguel. A importância desta última comunidade para a manutenção das 

tradições é fundamental, já que é nela que se encontra a maior parte dos falantes de língua 

Awapit.  

A língua e os mitos foram definidos como os alicerces do processo de reetnização dos 

Awá (Ministério, 2005, p. 9). Com relação à língua, propôs-se um ambicioso programa de 

conservação e recuperação, baseado na motivação dos anciãos Awá e na sensibilização das 

crianças e jovens. Além dos mitos e da língua, foi feita uma sensibilização e apresentação das 

comidas típicas, das músicas e das danças (apresentaram-se cinco grupos das comunidades: 

Awá-Sevilla, Cristalina II, Los Guaduales, El Espingo e Cañaveral), além da formação de 

líderes culturais, bem como a valorização da medicina tradicional, da vestimenta típica, do 

artesanato e das formas de justiça própria. Em 2007, o projeto de aprendizagem da língua 

Awapit contava com 80 pessoas, incluindo os professores das escolas Awá. 

Com relação aos projetos da área de formação política e organização comunitária, 

realizou-se um projeto de “Justiça própria e Direitos Humanos” que tem o objetivo de 

desenvolver o “Manual de Convivência” do Povo Awá. Com relação aos sistemas de justiça 

própria, na reunião que se fez na Comunidade Siloé, na qual houve cerca de 400 pessoas, 

incluindo indígenas Awá das organizações UNIPA e CAMAWARI (Cabildo Mayor Awá de 

Ricaurte), foram impostas as primeiras punições a indígenas Awá do Putumayo que 

cometeram faltas. Os indígenas de Nariño foram os encarregados de aplicar as punições, 

consistentes em cinco chibatadas para cada culpado. Posteriormente, à noite, foi tomado o 

pildé com a finalidade de limpar os indígenas que cometeram as faltas. 

Por fim, o último aspecto cultural resgatado pelos Awá do Putumayo é a ingestão ritual 

do pildé, cujo uso medicinal consiste em purificar o corpo mediante o vômito e a diarréia, 

sendo que tal uso ritual consiste em conseguir a comunicação com os espíritos dos 

antepassados para obter respostas a perguntas sobre a correta forma de enfrentar os problemas 

cotidianos. A planta do pildé também começa a ser plantada ao redor das casas para garantir a 

proteção contra maus espíritos e garantir o crescimento dos cultivos. A trepadeira do pildé, 

plantada ao redor de uma casa Awá pode ser vista na foto 6. 
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Foto 6: Trepaidera do pildé (Banisteriopsis caapi) na horta de Alírio García, no 
Resguardo Indígena “Los Guaduales” 

 

Foto: Camilo Bustos, 19 de março de 2007. 

 

Tudo isto nos remete à importância da cultura para o renascimento dos Awá porque, no 

caso deles, é claro que esta tem um fim político. Eles se reconhecem cada vez mais como 

cidadãos a partir da cultura, isto é, “enquanto mais puderem afirmar que tem um conjunto 

diferenciado de crenças e práticas, também têm os fundamentos legítimos para exigir a 

concessão de cidadania” (Yúdice, 2004, p. 43), quer dizer que, para eles, a cultura se torna 

um recurso para a política. Mas, esta relativa autonomia só se torna possível dentro do Estado, 

ou seja, serve aos fins deste, do ordenamento da sociedade e do território segundo seus 

parâmetros. 

Contudo, cabe destacar os impactos sócio-territoriais gerados a partir da auto-

identificação dos Awá como indígenas, tomando em conta que esta identificação é recente no 

tempo e que foi fortalecida por fenômenos conjunturais como o acesso aos benefícios 

decorrentes do Componente Social do Plano Colômbia.  

Deve-se destacar como, em inícios da década de 2000, boa parte dos membros da 

comunidade apenas começava seu reconhecimento como indígena, apesar do intenso processo 
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político que líderes, como Dioselino Descanse e Bolívar Chapuesgal desenvolveram desde 

final da década de 1980, e de processos políticos como: a criação dos cabildos entre 1986 e 

1992, a realização de estudos socioeconômicos para a constituição de resguardos durante a 

década de 1990 e a criação da ACIPAP em 1998. 

Por esta falta de identificação como indígenas é que Gregório Rodriguez reconhece que 

o caminho que resta para o reencontro dos Awá com sua cultura ancestral é muito complicado 

porque, como ele mesmo diz “essa cultura está (...) como não muito clara, não é? Em alguns 

aspectos a cultura nós temos como muito cruzada, já como se intercalando com outras 

culturas”139. Ou seja, eles mesmos reconhecem como a cultura tradicional dos Awá já está 

permeada por muitas práticas diferentes e será difícil recuperar seus traços específicos. 

Curiosamente, a dúvida sobre a identidade dos Awá não parece ter vindo nunca de fora 

dos Awá, mas deles mesmos. Em um evento de apresentação da ACIPAP, realizado no 

Cabildo Alto Temblón, em maio de 2000, a antropóloga María Yaneth Pinilla conversou com 

alguns dos membros das comunidades Awá reunidos que lhe disseram que se reconheceram 

como indígenas apenas no momento em que se tinham afiliado aos cabildos, antes disso eles 

se reconheciam como colonos, aos quais, por sua aparência física, alguns chamavam de índios 

e outros, ainda, denominavam índios paisas140. Quando foram perguntados sobre se era 

verdade que os colonos destruíam o meio ambiente, eram os responsáveis pelo cultivo de coca 

e roubavam os indígenas, eles responderam negativamente e inclusive acrescentaram que 

alguns índios eram piores que os colonos. Um dos indígenas disse também que esta idéia da 

perversidade do colono era algo aprendido, que ele tinha começado a desconhecer e a rejeitar 

o que ele mesmo fizera antes, assim como que também tinha aprendido a sentir-se mais índio, 

a falar da terra como a mãe e a exigir terra, “porque indio sin tierra no es índio”141. 

Este depoimento deixa claro que os mesmos indígenas reconhecem que se identificar 

dentro da categoria indígena está diretamente relacionado com a possibilidade de que o 

Estado reconheça e legitime sua apropriação territorial, porque esta categoria 

automaticamente lhes coloca como defensores da natureza e, portanto, lhes garante dispor dos 

                                                      
139 “esa cultura esta (...) como no muy clara, no? En algunas partes la cultura la tenemos como muy cruzada, ya 
como cruzándose con otras culturas” Entrevista com Gregório Rodríguez, realizada, em 18 de março de 2007, 
por Camilo Bustos. 
140 O termo paisa remete à identificação que os grupos étnicos subordinados, como índios e negros, fazem dos 
brancos, ou seja, dos mestiços que não se identificam como indígenas ou como negros. Já entre os próprios 
mestiços da região andina, o paisa identifica ao natural do Departamento de Antioquia, ou da área de influência 
da “colonização antioqueña” (Departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Norte dos departamentos de Valle 
Del Cauca e Tolima). Segundo o posicionamento étnico, o paisa pode ser um termo depreciativo porque diz 
respeito àquele que se aproveita dos outros para seu benefício. 
141 Depoimentos de indígenas Awá a María Yaneth Pinilla apud ICANH (2002, p. 33). 
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recursos de seu território à vontade. Nos primeiros anos da organização, muitos Awá 

reconhecem a relativa artificialidade da categoria indígena, mas, com o decorrer do tempo, 

eles vão se reafirmando como tais e criando um processo de identificação. 

A proximidade espacial e familiar dos Awá do Putumayo faz com que os não-indígenas 

sejam facilmente identificados. Frente a eles, existem posicionamentos diferentes que oscilam 

entre a recusa violenta do colono e sua aceitação tácita, tomando em conta os nexos 

tradicionais que existem entre os dois. O discurso de alguns dos líderes Awá que se apóia na 

representação perversa do colono mostra uma apropriação do imaginário construído pelo 

discurso estatal e legitimado pela academia. Uma mostra disto é o manifesto feito por Aurélio 

Yascuarán, líder do Resguardo Awá de Cañaveral-Miraflores, no documento final do Plano de 

Vida: 

 

Que fique bem claro que, desde o início, os donos do territorio éramos nós, 
os indígenas (…), desde tempos imemoriáis soubemos lidar com a natureza 
(…), desde que nascemos, nossa mente já está lendo os sinais da natureza  
(…) nossa história é uma longa história de luta contra os latifundiários (...), 
queremos proibir o envenenamento dos ríos e os córregos com bioquímicos, 
seja pelo mal uso que fazem deles os colonos ou, pelas fumigações que está 
fazendo o Estado colombiano (...), esse uso de agrotóxicos é o maior estrago 

que fazem os não-indígenas
142  

 

Neste manifesto que mistura as reivindicações pela terra próprias do discurso tradicional 

das lutas camponesas e as preocupações ambientalistas próprias do pensamento ocidental 

moderno, já está clara uma visão maniqueísta do indígena preservador por natureza e do 

colono como destruidor. Aliás, reclama-se o direito à terra, baseando-se na ancestralidade. O 

indígena seria o representante dos povos originários, enquanto que o colono é o descendente 

dos conquistadores que roubaram a terra dos indígenas e o escravizaram. Não importa muito 

que Aurélio Yascuarán fosse, na realidade, também um colonizador que chegou com sua 

família de Nariño, como foi mostrado no Capítulo 1. 

Outros dirigentes indígenas têm uma visão menos maniqueísta do colono porque 

reconhecem seu passado como colonos e os nexos de colaboração e relacionamento que têm 

acontecido desde a época de seu assentamento no Putumayo. Este é o caso de Dioselino 

                                                      
142 “Que quede bien claro que desde el principio los dueños del territorio éramos nosotros, los indígenas (...), 
desde tiempos inmemoriales supimos lidiar con la naturaleza (...) desde que nacemos nuestra mente ya está 
leyendo las señales de la naturaleza (...), nuestra historia es una larga historia de lucha contra los terratenientes 
(...), queremos prohibir el envenenamiento de los ríos e las quebradas con bioquímicos, sea por el mal uso que 

hacen de ellos los colonos o por las fumigaciones que está haciendo el Estado colombiano (...), ese uso de 
agrotóxicos es el mayor daño que hacen los no-indígenas” (OIM, 2004, p. 10, grifo nosso). 
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Descanse, que diz que não tem nenhum atrito com os colonos que moram em comunidades 

Awá porque eles são poucos e compartilham a ideologia dos Awá, além de que algumas 

mulheres Awá casaram com eles e isso faz com que todos estejam dividindo os mesmos 

recursos143. 

Outro caso é o de Gregório Rodríguez, que reconhece que começara seu trabalho 

político sendo presidente de uma Junta de Ação Comunal (JAC) aos 15 anos de idade, em “El 

Sábalo”, no território ancestral Awá de Nariño, e que depois fundara muitas veredas em San 

Miguel, já no Putumayo. Ele justifica sua passagem pela JAC, lembrando que, quando chegou 

ao Putumayo, eles (os Awá) eram muito poucos e sua família estava muito dispersa. Assim 

sendo, só conformou o Cabildo Cristalina II quando ele e seus companheiros Awá tiveram 

família, tiveram “renascentes” (o termo que ele mesmo usa)144. 

Mas, apesar de que muitos dos Awá respeitem os colonos, eles reproduzem o discurso 

essencialista do indígena como protetor da natureza. Embora Gregório Rodríguez reconheça 

seu passado como colono, também critica a própria atitude ambiental dos Awá com a natureza 

decorrente de sua falta de identidade indígena: 

 

Olhe como nós temos perdido ese contato com a natureza. Por que? Porque 
violentamos à natureza, pegamos o machado, derrubamos e acabamos com 
tudo, não respeitamos nada, pegamos o veneno e jogamos nos rios, matamos 
os peixes [pegamos] as espingardas e a esse ai Pam! Matamos-o (...) nos 
tornamos uns detruidores de nós mesmos. Hoje, como estamos? Levados 
pelas dificuldades, pobres e sem nada, doentes, sem cura. A mãe natureza 
nos negou suas medicinas, por quê? Porque, francamente, merecemos145.. 

 

Como visto até aqui, o discurso indigenista assume o respeito inato dos indígenas à 

natureza, portanto, a recuperação cultural dos Awá, o processo de reetnização que estão 

desenvolvendo se traduz, automaticamente, na conservação dos recursos naturais e nas 

práticas econômicas sustentáveis. Diferentemente dos colonos que não se importam em 

derrubar a floresta para produzir coca, os indígenas têm de conservar os recursos naturais, 

porque eles são filhos da “mãe terra” e têm de respeitá-la. 

                                                      
143 Depoimento de Dioselino Descanse, realizado por Maria Yaneth Pinilla em dezembro de 2001, apud ICANH, 
2002, p. 89 
144 Entrevista a Gregório Rodríguez, realizada, em 18 de março de 2007, por Camilo Bustos. 
145 Mire como nosotros hemos perdido ese contacto con la naturaleza ¿Por que? Porque nosotros violamos la 
naturaleza, agarramos el hacha, la tumbamos y acabamos con todo, no respetamos nada, cogimos el veneno y se 
lo echamos a los ríos, matamos los pescados, [cogimos] las escopetas y a ese ¡Pam! Lo matamos (…) nos 
convertimos en unos destructores de nosotros mismos, hoy ¿Cómo estamos? Llevados de la dificultad, pobres y 
sin nada, enfermos, sin tener como curarnos. La madre naturaleza nos ha negado sus medicinas ¿Por qué? 
Porque, francamente, lo merecimos” Entrevista com Gregório Rodríguez, realizada, em Orito, em 18 de março 
de 2007, por Camilo Bustos. 
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Portanto, o reconhecimento que o Estado faz da apropriação territorial dos indígenas 

não se realiza por acaso. O Estado legitima a apropriação territorial dos indígenas em troca de 

que estes conservem os recursos naturais, de acordo com um paradigma desenvolvimentista 

baseado na utilização sob critérios racionais dos recursos naturais e culturais cada vez mais 

em risco de desaparecimento, já que “a nova plataforma hegemônica introduz uma 

revalorização da natureza e especialmente da ‘originalidade natural” (Moraes, 2002, p. 184). 

Esta característica leva os países periféricos dotados de amplas extensões de florestas, como a 

Colômbia, a uma requalificação dentro da divisão internacional do trabalho. Estes espaços 

não explorados “tornam-se uma vantagem comparativa no novo contexto global” (Moraes, 

2002, p. 184). A recuperação da cultura indígena também é importante porque são eles que 

têm a chave para aproveitar muitos recursos desconhecidos pelo conhecimento científico 

ocidental. 

Os mesmos indígenas vão tomando consciência da importância estratégica de seu 

território na ordem mundial que se consolida. Isto é mostrado na fala de Alirio García: 

 

Se não fortalecermos o meio ambiente, pois, vêm os grandes latifundiários, 
ou os outros grupos de trabalho e acabam com nosso meio ambiente, porque 
(…) aquí o ar é puro e se formos em outros países desenvueltos, não temos 
(sic) nem ar, senão que já é somente um deserto, e aquí não temos deserto, 
aquí estamos (…) dentro da floresta146  

 

Mas o impulso do Estado à recuperação da cultura não tem a ver só com a possibilidade 

de organizar o uso do território sob a racionalidade demandada pelo atual momento de 

valorização de recursos ambientais, como a biodiversidade. O Estado também enxerga a 

valorização da cultura em si, surgindo a concepção de bens culturais. Daí a importância da 

recuperação das comidas típicas, das músicas, das danças e, ainda, dos mitos e da língua, 

garantia, todos eles, de produção de rendas de monopólio mediante a extração de valor a partir 

do trabalho cultural. 

A recuperação cultural dos Awá, então, é favorecida pelo Estado na medida em que 

também contribui para criar novas frentes de valorização, enquanto diminui as tensões sociais 

decorrentes da implantação de políticas de altíssimo impacto como o Plano Colômbia. Na 

medida em que os Awá se apropriam de uma identidade indígena que reúne elementos 

                                                      
146 “Si nosotros no fortalecemos el medio ambiente, pues, vienen los grandes terratenientes o vienen los otros 
grupos de trabajo y nos acaban con el medio ambiente porque (...) aquí el aire es puro y vamos en otros países 
desarrollados, no tenemos (sic) ni aire sino que ya está solamente en un desierto y aquí no tenemos desierto, aquí 
estamos (…) dentro de la selva”. Entrevista com Alírio García, realizada, por Camilo Bustos, em 19 de março de 
2007. 
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ancestrais com aspectos modernos, eles desenvolvem novas formas de relacionamento com 

outras comunidades indígenas e com os colonos, porém, estes novos relacionamentos também 

deparam com novos conflitos dada a impossibilidade de homogeneizar a representação do 

indígena em uma situação tão complexa como a do Putumayo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio desta pesquisa temos relacionado diversas categorias do conhecimento na 

busca por desvendar as complexidades decorrentes do processo de territorialização dos 

membros da comunidade camponesa-indígena Awá no espaço do piedemonte do Putumayo, a 

partir da década de 1950, enfatizando as mediações e os confrontos com o Estado que lança 

um plano ambicioso de inserção de suas instituições, sua ideologia e sua legislação de meados 

década de 1990 até nossos dias, especificamente, por meio do “Plano Colômbia”. 

Em princípio, examinamos a forma como se configurou o processo de territorialização 

das comunidades de colonos no piedemonte do Putumayo, a partir da expropriação de 

camponeses, principalmente da região andina e da resistência à proletarização, portanto, como 

uma estratégia de recriação camponesa. Esta migração levou à invasão e à apropriação do 

território indígena originário e à campesinização destes indígenas (das comunidades Inga, 

Camentsá, Kofán e Siona), em um momento no qual a necessidade de expandir o Estado, a 

fronteira agrícola e as relações capitalistas de produção e circulação. 

O Putumayo foi definindo sua posição como área periférica, destinada ao fornecimento 

de matérias primas para os mercados nacionais e internacionais, durante as décadas de 1960 e 

1970. Da mesma forma, foram se configurando as representações que a partir dos centros 

andinos se fazem da região e de seus habitantes. 

O Putumayo é representado como área de exploração de recursos estratégicos, madeira, 

peles e, o principal deles, petróleo. Da mesma forma, seus habitantes são representados como 

uma população itinerante, proveniente de outras regiões e que chega ali para lucrar, em um 

ambiente caracterizado pela violência. Os dirigentes políticos e os acadêmicos, encarregados 

de realizar discursos para apoiar os planos de desenvolvimento da região, ignoraram a origem 

étnica do colono do Putumayo e deslegitimaram sua territorialização, como uma forma tácita 

de justificar seu deslocamento contínuo para áreas cada vez mais afastadas dentro da floresta 

ou para as periferias das cidades onde se tentava impor um efêmero modelo de 

industrialização. 

Enquanto isso, as populações do Putumayo foram definindo estratégias de permanência 

na terra recém conquistada. Na crise dos sucessivos surtos exploratórios de recursos naturais, 

durante a segunda metade da década de 1970, chegou a economia da coca que foi se 

estabelecendo progressivamente como forma de auferir ganhos constantes para os habitantes 

urbanos e rurais do Putumayo, permitindo que a circulação capitalista se espalhasse no 

Putumayo, enquanto se mantinha, na maior parte do território, uma produção baseada na mão 
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de obra familiar. Os camponeses utilizariam o dinheiro excedente que conseguiram nos 

momentos de picos de valorização do produto, em gastos como o álcool, o jogo e a 

prostituição, considerados supérfluos para a racionalidade econômica central, mas que 

correspondem a novas formas de socialização e afeto complementares da festa camponesa 

tradicional. 

Posteriormente à aparição da coca, chegaram as guerrilhas (M-19, EPL, ELN), dentre as 

quais a mais destacada são as FARC-EP que se estabeleceram desde 1984 e criaram duas 

“frentes” muito importantes, 32 e 48. A guerrilha se transformou, de imediato, em instituição 

encarregada de impor autoridade e de organizar as comunidades rurais. A guerrilha também 

chegou a organizar a produção da coca, encontrando resistência de parte dos grandes 

traficantes que conformaram os primeiros grupos paramilitares, operando sob a proteção da 

polícia e do exército. Começou-se a consolidar um conflito armado interno entre duas partes 

do qual os camponeses e indígenas não escaparam, mesmo querendo ser neutros. 

Dentre os distintos colonizadores do Putumayo, chegaram grupos de indígenas 

campesinizados de áreas como o norte do Departamento de Cauca (Nasa), o altiplano do 

Departamento de Nariño (Pasto), do litoral do Pacífico (Awá, Embera) e, ainda, do norte do 

Equador (Awá, Quíchua). A história dos Awá, o grupo indígena do qual tratamos nesta 

pesquisa, é caracterizada pela constante migração de sua área de assentamento originária, na 

vertente ocidental da Cordilheira dos Andes, como forma de manter seu modo de vida 

tradicional que, no entanto, transformou-se e adquiriu características camponesas por efeito da 

evangelização promovida das áreas centrais e pela construção da estrada entre o altiplano de 

Nariño e o litoral do Pacífico, que atravessa seu território. 

Como efeito deste processo, a maior parte dos Awá que chegaram ao Putumayo 

provinda de centros urbanos localizados a beira da estrada entre o altiplano andino do 

Departamento de Nariño (Túquerres) e o Litoral do Pacífico deste mesmo departamento 

(Tumaco). Estes lugares foram: Ricaurte, Altaquer, El Diviso, La Guayacana. Os indígenas 

que se deslocaram destes lugares já tinham perdido muitas dos aspectos próprios do Modo de 

Vida tradicional dos Awá de Nariño. Quando chegam aos municípios de Villagarzón, Puerto 

Caicedo, Orito e San Miguel, no Bajo Putumayo, nas décadas de 1950 e 1960, eles 

reproduziram os modos de vida próprios do resto dos colonos, embora conservando 

características indígenas como o padrão de assentamento em linhagens e uma organização 

comunitária mais ou menos autárquica, dependente dos homens adultos mais velhos de cada 

comunidade. As comunidades Awá foram se definindo, algumas mais claramente que outras: 

Playa Larga, Siloé, Damasco- Vides, San Andrés, Las Vegas, El Espingo, Caicedonia, 
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Bellavista, Los Guaduales, Aguablanca, Cristalina II, para mencionar as mais importantes; 

cada uma delas produto do assentamento de um primeiro grupo de famílias e de seus 

descendentes, sobre um território específico. 

Na década de 1990, no amparo das políticas neoliberais e a partir da definição do 

narcoterrorismo como inimigo do Estado, os governos de César Gaviria e Ernesto Samper se 

encarregaram de consolidar uma representação perversa dos camponeses cultivadores de coca 

da Amazônia Ocidental, colocando-os como parte fundamental da cadeia produtiva do 

narcotráfico e como auxiliares da guerrilha das FARC. Esta representação perversa estava 

destinada a criar um ambiente público favorável à campanha de fumigações de cultivos de 

coca, localizados em áreas periféricas dentre as quais a Amazônia Ocidental que tinha 

importante relevância. No governo de Samper, a estratégia das fumigações se incrementou 

fortemente pela necessidade do governo de demonstrar resultados, dadas as denúncias sobre 

infiltração de dinheiros do narcotráfico na campanha presidencial e a pressão posterior do 

governo dos Estados Unidos. 

Os camponeses das áreas periféricas (departamentos de Caquetá, Guaviare, Norte de 

Santander e sul do Departamento de Bolívar) organizaram, durante o ano de 1996, gigantescas 

mobilizações das áreas rurais para as áreas urbanas dos diferentes municípios, exigindo a 

suspensão das fumigações e a implantação de projetos de desenvolvimento alternativo. Mas, o 

Putumayo foi a área do país onde tais mobilizações foram mais significativas, mediante a 

participação de 70.000 pessoas, quase a terceira parte da população rural do Departamento. 

Tais mobilizações foram a maior demonstração do poder do movimento camponês da 

Colômbia na sua história recente, tendo um forte impacto sobre o governo, mas sendo 

fortemente criminalizadas pela mídia, quando as forças militares aproveitaram a influência 

que a guerrilha teve na sua organização. Os camponeses, por sua vez, conseguiram um 

referente identitário mediante o qual puderam se posicionar face ao governo, identificando-se 

como colonos cocaleros. 

Apesar das negociações que se seguiram às mobilizações, nunca houve uma 

intencionalidade do governo e suas instituições de compreender o problema do colono da 

periferia, porque o governo e seus representantes nunca deixaram de assumir a questão da 

recriação camponesa como uma anomalia do processo de formação territorial do Estado. 

Portanto, as alternativas de solução do problema têm estado, desde então, destinadas a 

integrar os colonos ao Estado, ou seja, integrar a atividade camponesa na produção e 

circulação de mercadorias, preferivelmente bens para a exportação. Para esta finalidade, os 
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projetos sempre se enfocaram no melhoramento da infra-estrutura, a capacitação em formação 

empresarial e no fornecimento de créditos para a produção. 

O desafio que as mobilizações colocaram para o Estado obrigou o governo a buscar 

alternativas de manejo do problema da expansão dos cultivos ilícitos que combinaram as 

opções de força (erradicação forçada) e de cooperação (desenvolvimento alternativo), 

estratégia desenhada pelos organismos de gestão do governo americano. É assim que surge, 

depois de um tempo, o Plano Colômbia como um conjunto de políticas destinadas a diminuir 

a produção de coca em 50% após cinco anos. A influência do governo dos Estados Unidos na 

sua formulação e aplicação se tornou em aspecto fundamental para entender seu relativo 

fracasso. 

As estratégias do Plano Colômbia, entretanto, demonstraram um verdadeiro interesse 

em controlar as populações, nas áreas de cultivo de coca, para evitar o surgimento de novas 

mobilizações como as acontecidas em 1996. A maior parte do orçamento estava destinado a 

fortalecer as ações da polícia anti-narcóticos mediante o fornecimento de equipamentos 

(dentre os quais se destacavam os helicópteros) e a criação de novos batalhões do exército. 

De forma perversa, esta concepção do problema dos cultivos ilícitos, como um 

problema de segurança nacional, favoreceu a ação dos grupos paramilitares que, desde 1998, 

instalaram-se no Bajo Putumayo e desenvolveu-se uma série de chacinas e desaparições de 

pessoas, nas quais se encontrava um importante número de líderes de organizações 

comunitárias e movimentos sociais acusados de serem quadros civis da guerrilha. Os 

paramilitares se instalaram nas áreas urbanas e tornaram quase impossível a mobilização de e 

para as áreas rurais, onde a guerrilha tinha o controle territorial. 

O componente social do Plano Colômbia foi aplicado mediante a estratégia dos “pactos 

de erradicação voluntária”, em um esquema no qual o compromisso de erradicação se 

colocava como condição sine qua non para evitar as fumigações. Desta forma, rompia-se com 

o dualismo anteriormente existente entre uma opção de erradicação repressiva, mediante a 

fumigação, e outra opção, mais benéfica, baseada no desenvolvimento alternativo. 

Configurava-se assim, uma estratégia de desenvolvimento forçado que, no entanto, não deu 

certo por ser imposta verticalmente, sem levar em conta os interesses dos camponeses e sob a 

pressão do governo americano, que quis impor seus tempos e favorecer seus interesses. Quase 

sem esperar que os projetos produtivos propostos começassem a funcionar, as fumigações 

foram reiniciadas e frustraram a estratégia do estabelecimento de pactos de erradicação 

voluntária. 
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A conjunção entre a arremetida paramilitar, as fumigações e o fracasso dos acordos de 

erradicação voluntária originou um forte deslocamento das áreas rurais às urbanas e um 

relativo decréscimo demográfico das áreas rurais, isto somado à impossibilidade das vítimas 

de reclamarem por temerem as retaliações dos grupos armados, sobretudo pela falta de títulos 

de propriedade sobre a terra, condição indispensável para se assegurar da posse da terra dentro 

do Modo de Produção Estatista, configurando um verdadeiro processo de acumulação 

originária, isto é, o Estado acabou, intencionalmente ou não, por justificar o deslocamento 

dos camponeses para o estabelecimento das relações de produção capitalistas. A prova disto é 

que o deslocamento fora previsto nos documentos originais do Plano Colômbia e, ainda, 

dentro do orçamento se destinaram verbas específicas para o atendimento a população 

deslocada. 

O Estado e suas instituições utilizaram fartamente a estratégia da separação. Ela foi 

utilizada para fragmentar o movimento camponês que colocara em xeque à institucionalidade 

durante as mobilizações de 1996 em que camponeses e indígenas estiveram unidos. Ela 

também foi utilizada na negociação dos acordos de erradicação voluntária do Componente 

Social do Plano Colômbia, sendo separados colonos e indígenas. Todavia os indígenas foram 

separados entre os pertencentes à OZIP (todas as comunidades ao norte do Río Guamuéz) e os 

pertencentes à Zio´ai, Associação indígena da Comunidade Kofán. 

A separação entre camponeses e indígenas, na negociação dos pactos de erradicação 

voluntária do Plano Colômbia, foi uma legitimação da separação feita na legislação. Em 

termos territoriais esta separação fica expressa na possibilidade de conformar, ou não, 

resguardos para os indígenas, e Zonas de Reserva Camponesa (ZRC), para os colonos. A mera 

existência da possibilidade de criar territórios indígenas e camponeses, na legislação, pretende 

abafar qualquer possível discussão sobre a questão agrária. No entanto, os resguardos têm 

maiores possibilidades de serem reconhecidos que as ZRC. Assume-se que os indígenas são 

protetores inatos dos recursos naturais, enquanto que os colonos não o são. A possibilidade de 

reconhecimento da apropriação territorial está determinada pela identificação como indígena, 

pelo que os resguardos podem ser entendidos como territórios identitários. 

Portanto, a estratégia dos colonos para assegurar sua permanência na terra é 

reconhecerem-se como indígenas. Para tal função utilizam diferentes recursos: a posse de 

certos sobrenomes, a pesquisa genealógica para encontrar parentes indígenas, a aprendizagem 

da língua ou as tradições de algum grupo indígena, o estabelecimento de nexos matrimoniais 

com indígenas, o assentamento em terras indígenas e a participação nos cabildos. Desta 

forma, geram-se diferentes hierarquias de indianidade que oscilam entre os “índios puros”, 
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com pai e mãe indígena; os “meio índios”, em que um dos pais é indígena e o outro, colono, e 

os índios-colonos, cujos pais não têm traços indígenas fenotípicos ou culturais e apenas têm o 

sobrenome como garantia de indianidade. Esta última categoria é usada de forma pejorativa 

por parte daqueles que se consideram mais índigenas do que eles (ICANH, 2002, p. 75), o que 

mostra, mais uma vez, a separação, agora mediante a divisão entre os mais indígenas e os 

menos indígenas, em clara concorrência pelos benefícios oferecidos pelo Estado.  

Dentro deste esquema, os Awá conseguiram obter sucesso porque, apesar de perder, há 

algumas gerações, uma característica cultural tão importante como a língua, eles têm o 

respaldo de seus companheiros moradores do território ancestral em Nariño que ainda a 

falam. Isto lhes garante a possibilidade de empreender sua recuperação cultural, para poderem 

se identificar como indígenas e assim garantirem o reconhecimento estatal de sua apropriação 

territorial no Putumayo, além das outras vantagens legais das que os indígenas dispõem. Neste 

sentido, sua única desvantagem é não serem originários do Putumayo, como os Inga e Kofán, 

etnias mais fortes politicamente. Ainda neste ponto, os Awá têm desafiado a ordem política 

indígena no Putumayo (OZIP e organizações indígenas municipais) por achá-la restritiva em 

relação a eles e a outras etnias não originárias do Putumayo, tendo a argúcia de procurar 

outros interlocutores em organizações indígenas fora do Putumayo, como a UNIPA e 

CAMAWARI, dos Awá de Nariño; a FCAE dos Awá do Equador e, ainda, a ACIN, dos Nasa 

do Norte do Cauca. 

As estratégias políticas dos Awá do Putumayo oscilam entre a busca por 

reconhecimento e a aceitação tácita das diretrizes do Estado que, de acordo com as limitações 

da política social próprias do modelo neoliberal, busca restringir, ao máximo, o processo de 

reetnização dos colonos mediante a limitação dos benefícios indígenas apenas às 

comunidades reconhecidas pela DGE. Trata-se da resposta do Estado às estratégias dos 

colonos para se manter na terra. Desta forma, apesar do crescimento da organização ACIPAP, 

eles tiveram que reduzi-la apenas àquelas comunidades que conformaram resguardos, 

deixando as outras comunidades em uma espécie de limbo jurídico. Embora os Awá 

reconheçam estas comunidades na sua cotidianidade, realmente, elas não existem para o 

Estado, porque não têm reconhecimento jurídico, nem sequer no seio da própria organização. 

A partir da história da luta dos colonos do Putumayo por conseguirem um lugar dentro 

do projeto do Estado, no caso específico do reconhecimento do processo de apropriação 

territorial dos Awá, temos mostrado o movimento dialético entre as comunidades das áreas 

periféricas, lutando por manter a terra e reproduzir seus modos de vida tradicionais, e o 

Estado, buscando impor um projeto hegemônico caracterizado pela modernização e a 
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reprodução das relações de produção capitalistas. Neste movimento, novas e mais 

imaginativas formas de transgressão e resistência afloram, apesar do clima de violência 

constante. 

O mais recente desdobramento deste movimento, para o caso dos Awá do Putumayo, é a 

luta pela recuperação de sua cultura tradicional. Os indígenas precisam demonstrar uma 

identidade cultural para acumular mais recursos na busca da legitimação de seu processo de 

apropriação territorial e para obter outros benefícios. O Estado, por sua parte, precisa 

reconhecer os grupos indígenas para ordená-los sob sua lógica, frustrando as transgressões 

(portanto, as resistências) e para garantir o ordenamento do território de acordo com a 

racionalidade que se impõe na ordem econômica e política global. 

No entanto, o que fica de todo este processo é que a verticalidade do processo de 

dominação reproduz permanentemente as contradições e garante a possibilidade de novas 

transgressões. É este processo que permite que os indígenas, os colonos e todos os grupos 

subordinados aproveitem as ambigüidades decorrentes da pretensão estatista de tornar 

homogênea a complexidade do real. 
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