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RESUMO 

 

SILVA, A. C. S. R. A questão agrária na Colômbia: expansão capitalista e conflitos 

sociais (1961-1972). 190 f. 2016. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

O presente trabalho aborda a questão agrária na Colômbia entre os anos de 1961 e 1972, 

período que situa um ciclo de transição na economia colombiana que se abre com a 

possibilidade de reformas capitalistas no sentido liberal-democrático e se encerra com a opção 

definitiva pela restauração conservadora. A reconstituição desse processo histórico é feita sob 

a perspectiva de um grupo muito particular entre os camponeses colombianos, isto é, os 

colonos e a formação social que lhes corresponde, o colonato. Do ponto de vista teórico, 

recupera-se para a análise da questão agrária na América Latina, particularmente para a 

Colômbia, os pressupostos da teoria de Marx sobre a renda da terra, além de estabelecer um 

diálogo com a obra desse autor naquilo que ele apontou como decisivo para se entender o 

desenvolvimento capitalista nos países de formação colonial. Para a produção do 

conhecimento histórico relativo ao objeto desta pesquisa faz-se a análise crítica tanto da 

produção teórica de alguns dos principais intérpretes e representantes das distintas posições 

político-ideológicas em disputa sobre a questão agrária na Colômbia, quanto dos dados 

estatísticos produzidos pelo órgão do Estado colombiano responsável pelo setor, o 

Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE). A tese central do trabalho é 

que a particularidade do desenvolvimento capitalista no campo colombiano, que reconfigurou 

a estrutura agrária do país, definiu-se no processo de decomposição camponesa e na formação 

de um segmento particular dentro desta classe, os colonos. Esse processo, por sua vez, teve 

como desdobramento político a constituição e consolidação da mais antiga guerrilha da 

América Latina – as FARC-EP. Retomando em perspectiva crítica as conclusões dos 

intelectuais comunistas nos anos 1960 e 1970 a respeito do avanço capitalista no campo 

colombiano, caracterizado pela manutenção do atraso, constata-se que a forma de luta 

guerrilheira é expressão da manutenção das formas de violência política e econômica exercida 

pelas classes dominantes no país e não o reflexo da modernização econômico-política no meio 

rural.  

 

Palavras-chave: Colômbia. Questão agrária. Capitalismo. Colonos 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

SILVA, A. C. S. R. The agrarian question in Colombia: capitalist expansion and social 

conflicts (1961-1972). 190 f. 2016. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

This thesis approaches the agrarian question in Colombia between 1961 and 1972. This period 

comprises a transition cycle in the Colombian economy that begins with the possibility of 

capitalist reforms in the liberal-democratic direction and ends with the definitely option for 

conservative restoration. The reconstitution of this historical process is done from the 

perspective of a very particular group among the Colombian peasants, that is, the settlers and 

their social formation, the settlement. From the theoretical point of view, the assumptions of 

Marx's theory on rent of land are recovered for the analysis of the agrarian question in Latin 

America, especially for Colombia, in order to establish a dialogue with the work of this author 

in what he argues as necessary for understanding capitalist development in countries with 

colonial formation. For the production of the historical knowledge related to the object of this 

thesis, a critical analysis is made concerning the theoretical production of some of the main 

interpreters and representatives of the different political-ideological positions in dispute on the 

agrarian question in Colombia, as well as of the statistical data produced by the institute of the 

Colombian State responsible for the sector, the National Administrative Department of 

Statistics (DANE). The central thesis of this work points that the particularity of capitalist 

development in the Colombian countryside, which reconfigured the country's agrarian 

structure, was defined in the process of peasant decomposition and in the formation of a 

particular segment within this class, the settlers. This process, in turn, had as a political 

development the constitution and consolidation of the oldest guerrilla in Latin America - 

FARC-EP. Taking up in a critical perspective the conclusions of the communist intellectuals 

in the 1960s and 1970s regarding the capitalist development in Colombia, characterized by 

the maintenance of backwardness, it is explained that the form of guerrilla struggle is an 

expression of the maintenance of the forms of political and economic violence exercised by 

the ruling classes in the country and not the result of economic-political modernization in 

rural areas. 

 

Keywords: Colombia. Agrarian question. Capitalism. Settlers 



 

 

RESUMEN 

 

 

SILVA, A. C. S. R. La cuestión agraria en Colombia: expansión capitalista y conflictos 

sociales (1961-1972). 190 f. 2016. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

Esta investigación analiza la cuestión agraria en Colombia entre los años 1961 y 1972, un 

período que ubica un ciclo de transición en la economía colombiana que abre la posibilidad de 

reformas capitalistas en la dirección liberal-democrática y termina con la elección final de la 

restauración conservadora. La reconstrucción de este proceso histórico se hace desde la 

perspectiva de un grupo muy particular de los campesinos colombianos, es decir, los colonos 

y la colonización. Desde un punto de vista teórico, la idea central de este trabajo es recuperar 

para el análisis de la cuestión agraria en América Latina, particularmente en Colombia, los 

supuestos del análisis de la renta del suelo de Marx. Otro aspecto importante en relación con 

la obra de Marx, fue el intento de establecer un diálogo con ella para trabajar en lo que señaló 

como clave para entender el desarrollo capitalista en los países de formación colonial. Para la 

producción del conocimiento histórico en relación con el objeto de esta investigación fue un 

análisis crítico tanto de la producción teórica de algunos de los principales investigadores de 

la cuestión agraria en Colombia y los datos estadísticos producidos por el organismo estatal 

colombiano responsable por el sector, el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE). La tesis central de este trabajo es que la particularidad del desarrollo 

capitalista en el campo colombiano, que recría la estructura agraria del país, está vinculada al 

proceso de descomposición campesina y la formación de un segmento determinado dentro de 

esta clase, los colonos. Este proceso, a su vez, tuvo como desarrollo polít ico el 

establecimiento y consolidación del grupo guerrillero más antiguo de América Latina - las 

FARC-EP. Reanudando en perspectiva crítica las conclusiones de los intelectuales comunistas 

en los años 1960 y 1970 sobre el avance del capitalismo en el campo colombiano, 

caracterizado por el mantenimiento del retraso, afirmase que la lucha guerrillera es una 

expresión del mantenimiento de las formas de violencia política y económica ejercida por las 

clases dominantes en el país y no el reflejo de la modernización económica y política en las 

zonas rurales. 

 

 

Palabras clave: Colombia. Cuestión agraria. Capitalismo. Colonos. 

  



 

 

SUMÁRIO 

I Introdução ......................................................................................................................... 11 

1 Luta de classes e os rumos da economia colombiana: da Violência política ao debate sobre a 

questão agrária durante a Frente Nacional ............................................................................ 20 

1.1 A Violência política como face da disputa pela propriedade da terra: do Bogotazo ao 

pacto pelo alto da Frente Nacional .................................................................................... 20 

1.2 A questão agrária e os desafios para a Frente Nacional: reformistas versus 

conservadores .................................................................................................................. 27 

2 A constituição da moderna propriedade: desafios para a análise da questão agrária na 

Colômbia ............................................................................................................................. 33 

2.1 O processo de formação do capitalismo agrário: aspectos teóricos .............................. 33 

2.1.1 Karl Marx: a renda da terra e a constituição da moderna propriedade fundiária .... 35 

2.1.2 Formas da renda da terra ...................................................................................... 42 

2.1.3 Marx e a problemática do capitalismo nas colônias .............................................. 50 

2.2 Perspectivas teóricas sobre a particularidade............................................................... 53 

3 Observações críticas sobre as interpretações a respeito do desenvolvimento capitalista no 

campo: a perspectiva dos intelectuais comunistas colombianos em contraponto à concepção 

burguesa de Kalmanovitz ..................................................................................................... 59 

3.1 A interpretação dos intelectuais colombianos ligados ao PACOCOL (Partido 

Comunista da Colômbia): o atraso colombiano no campo como um caso de via prussiana 61 

3.2 A interpretação de Kalmanovitz: a afirmação do capitalismo na estrutura agrária 

colombiana....................................................................................................................... 73 

4 As transformações na estrutura agrária colombiana (1960 – 1970/71) ............................... 84 

4.1 O papel do Estado e a reforma agrária segundo a Lei 135 de 1961 .............................. 85 

4.2 Diferenciação da estrutura agrária colombiana a partir da análise das formas de posse

 ...................................................................................................................................... 101 

5 A decomposição camponesa e a origem de uma nova força de trabalho na Colômbia ...... 127 

6 Os colonos e o colonato na Colômbia: a decomposição camponesa e a radicalização da luta 

de classes no campo ........................................................................................................... 148 

6.1 Breves considerações sobre os camponeses na história: sujeito ou objeto? ................ 149 



 

 

6.2 Os colonos e o colonato na Colômbia: aspectos históricos e teóricos ........................ 152 

6.3 A constituição do colonato nas décadas de 1960 -1970 ............................................. 157 

6.4 Depoimentos: a memória como complementação à História Econômica no 

entendimento do papel histórico dos colonos na constituição da moderna propriedade 

fundiária na Colômbia .................................................................................................... 169 

Considerações Finais.......................................................................................................... 179 

Referências ........................................................................................................................ 182 

ANEXOS ........................................................................................................................... 188 

 

  



11 

I Introdução 

 

 

I.I O tema de pesquisa: a questão agrária na Colômbia durante a Frente Nacional (1961-

1972) e o papel dos colonos 

 

 

O presente trabalho aborda a questão agrária na Colômbia entre os anos de 1961 e 

1972, período que situa um ciclo de transição na economia colombiana que se abre com 

alguma possibilidade de reformas capitalistas no sentido liberal-democrático e se encerra com 

a opção definitiva pela restauração conservadora. Nesse período são garantidas as condições 

para a consolidação da moderna propriedade capitalista na Colômbia que prevaleceria a partir 

da década de 1970. Apesar da análise levar em consideração a atuação de vários agentes 

históricos decisivos nesse processo, como o Estado e os grandes proprietários de terra, a 

reconstituição desse processo histórico é feita sob a perspectiva de um grupo muito particular 

entre os camponeses colombianos, isto é, os colonos. Colonos cuja forma econômico-social a 

que dão expressão é o colonato. Em linhas gerais, pretende-se ser esta a contribuição deste 

trabalho.  

O aprofundar da pesquisa descortinou a forte conexão entre colonos e movimento 

guerrilheiro, particularmente o representado pelas Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia – Exército do Povo (FARC-EP). Tal conexão, de fato, é uma das variáveis 

fundamentais para se compreender a economia política do capitalismo colombiano. Exceção 

feita a alguns estudos, como na ensaística do sociólogo colombiano Alfredo Molano, 

considera-se que essa relação não teve a devida atenção de historiadores e intérpretes da 

questão agrária na Colômbia no período estudado, mesmo os marxistas. Exatamente aí, 

segundo a tese defendida, encontra-se a particularidade do capitalismo na Colômbia, o qual 

deve ser compreendido historicamente a partir da questão agrária. Isso porque, na segunda 

metade do século XX, em pleno avanço das relações de produção capitalistas, do processo de 

decomposição camponesa e das relações tradicionais de produção no campo, de separação 

entre produtores e meios de produção, em suma, ao mesmo tempo em que ocorriam os 

processos clássicos e conhecidos de constituição do capitalismo, o resultado foi, 

paradoxalmente, a radicalização de uma classe social em vias de desintegração e que persiste 

como o principal sujeito de resistência à ordem das oligarquias capitalistas. 
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De fato, o processo de decomposição do campesinato explica a constituição e 

consolidação da organização de base camponesa que apresentou um projeto de reforma 

agrária para o país e que teve nas FARC-EP sua principal expressão. Esse é um dado muito 

importante sobre a Colômbia, posto que mesmo o domínio imperialista sobre o país não havia 

logrado submeter o conjunto dos trabalhadores do campo, de modo direto à exploração 

capitalista sob o império das multinacionais – em Cuba, por exemplo, esse processo era mais 

avançado (FERNANDES, 2007). Na Colômbia, existia a exploração via multinacionais 

capitalistas, como no caso da United Fruity Company, mas esse seria apenas um entre os 

aspectos determinantes da questão agrária no país. Ainda havia uma extensa fronteira agrícola 

a ser expandida e subsumida aos interesses do capital, o que abria espaço para o papel 

histórico dos colonos como agentes ao mesmo tempo de expansão e, por vezes, resistência ao 

desenvolvimento capitalista no país. Ao atuarem na expansão da fronteira agrícola, os colonos 

forneciam aos empresários capitalistas uma possibilidade de acumulação de capital pela 

extração da renda da terra segundo as formas próprias à Colômbia. Mas ao se depararem com 

as formas camufladas de exploração e sujeição que lhes barravam o acesso definitivo à 

propriedade da terra, acabavam por organizar um movimento de contraviolência à ação das 

classes dominantes e do Estado – o que direta ou indiretamente também impactaria a 

economia do país. Esse é o argumento central que conduz a exposição dos resultados 

alcançados nesta pesquisa e que procuram mostrar que a investigação no campo da História 

Econômica também pode fornecer explicações para os fenômenos políticos – a guerrilha, 

como fenômeno político, fundamentava-se em relações econômicas e sociais historicamente 

determinadas e cabe ao historiador a tarefa de elucida-las. 

 

 

I.I Abordagem pela perspectiva da História Econômica e do marxismo 

 

 

Atendo-se apenas à História Econômica na Colômbia, pode-se considerar, de modo 

sintético, que haveria dois campos principais de interpretação da realidade colombiana: uma 

corrente vinculada ao marxismo, à teoria da dependência e à Escola de Annales e que foi 

predominante entre os intelectuais colombianos dos anos 1960 até finais dos anos 1970, 

fossem eles ligados ou não a partidos e movimentos de esquerda; a outra marcada pelo 

enfoque neo-institucional e representada pela corrente denominada “Nova história econômica 

da Colômbia”, a qual esteve voltada principalmente para a relação entre mudanças 
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institucionais e crescimento econômico. Esse último, por exemplo, tem sido o enfoque 

predominante nos meios acadêmicos colombianos desde os anos 1990 (ROCA, 2005). Mesmo 

autores como Kalmanovitz, por exemplo, ligados anteriormente a uma perspectiva próxima à 

do marxismo, caminharam para essa vertente nos últimos anos. 

Com relação à linha predominante entre os anos 1960 e 1970 podem ser citados os 

trabalhos de Anteo Quimbaya El problema de la tierra en Colombia (1967), Mario Arrubla 

Estudios sobre el subdesarrollo colombiano (1969), Álvaro Tirado Mejía Introducción a la 

Historia Económica de Colombia (1971), Diego Montaña Cuellar Colombia: país formal y 

país real (1973), Orlando Fals Borda Historia de la cuestión agraria en Colombia (1975), 

Darío Farjado Violencia y desarrollo (1979), dentre outros. Da linha teórica que prevalece a 

partir dos anos 1990 podem ser mencionados: Juan Luis Londoño Distribución del ingreso y 

desarrollo económico (1995), Eduardo Posada Carbó El Caribe colombiano, una historia 

regional, 1870-1950 (1998), Maria Teresa Ramirez On infrastructure and economic growth 

(1999), Miguel Urrutia El crecimiento económico colombiano en el siglo XX (2002), Carlos 

Dávila (Org.) Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX y XX. Una 

colección de estudios recientes (2003), Salomón Kalmanovitz (Org.) Nueva Historia 

Económica de Colombia (2010).  

Uma das características das análises desenvolvidas entre 1960 e finais de 1970 é a 

busca pelo entendimento dos conflitos contemporâneos na Colômbia a partir de uma 

perspectiva histórica de longa duração, ao privilegiar metodologicamente análises centradas 

nas condições econômicas da formação social colombiana, daí sua proximidade e inspiração 

com o campo teórico do marxismo, da teoria da dependência e da Escola dos Annales. Já a 

vertente dos anos 1990 inspirou-se nas formulações de autores como Douglass North e Robert 

Thomas marcadas pelo enfoque neo-institucional, ou seja, pelo desenvolvimento de uma 

teoria das instituições e de seu impacto sobre a mudança histórica e sobre o desempenho 

econômico das sociedades, além da incorporação da teoria da escolha racional.  

Na verdade, deve-se ressaltar que a crise do campo teórico que predominou entre as 

décadas de 1960 e 1970 corresponde à ascensão da perspectiva neoliberal na Colômbia nos 

anos 1980 e sua assimilação pelos intelectuais colombianos. Ao comentar a transformação no 

perfil dos intelectuais colombianos, o que incidiu sobre o conjunto de sua produção teórica, 

Urrego (2002, pp. 193-206) observou que: 
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En Colombia la transformación de los intelectuales, además de las causas ya 

mencionadas, se debió a la crisis de la izquierda, que se entiende como el 

fortalecimiento del militarismo y, paradójicamente, del colaboracionismo; la 

incorporación de los intelectuales al Estado a través de la política de paz que 

desarrolló Belisario Betancur; el protagonismo de los medios de comunicación 

masivo y, posteriormente, el surgimiento de un nuevo tipo de intelectual dominante: 

el economista neoliberal […] Un último aspecto que explica el cambio en las 

relaciones entre intelectuales y Estado es la emergencia del neoliberalismo. La 

década de los ochenta conoció el auge de las corrientes monetaristas que 

propugnaban por la implementación del recetario de la Escuela de Chicago y de su 

máximo inspirador Milton Friedman. 

 

 

Em detrimento da perspectiva histórica de longo prazo, o monetarismo voltava-se 

para a análise sobre a implementação de políticas econômicas afinadas ao ideário neoliberal 

que ganharia o mundo a partir da década de 1980. Na Colômbia, uma das implicações foi a 

diminuição dos estudos específicos no campo da história econômica entre os anos de 1980 e 

1990
1
. Como resposta a tal tendência desenvolveram-se os estudos na perspectiva 

neoinstitucionalista, embora sem o enfoque crítico que caracterizou os estudos realizados, 

sobretudo, nas décadas de 1960 e 1970. Por outro lado, a abordagem neoinstitucionalista foi 

elaborada principalmente para o entendimento de uma realidade histórica de desenvolvimento 

capitalista consolidado, como na Europa e nos EUA. Esse último aspecto, segundo a 

perspectiva aqui adotada, tende a comprometer sua aplicação para estudos relativos ao 

contexto latino-americano, especialmente dos processos históricos de transição do século XX, 

nos quais as economias latino-americanas encontraram-se pressionadas, frente à nova 

configuração monopolista do capital em escala mundial, a desenvolverem suas forças 

produtivas diante de relações sociais e de poder repressivas e atrasadas. Esse será um contexto 

fértil por exemplo para a disseminação das revoltas camponesas na América Latina em pleno 

século XX, algo que já estava fora do horizonte histórico dos países de capitalismo avançado. 

Apreender essa dialética própria ao movimento desigual e combinado do capitalismo na 

América Latina constitui um desafio apropriado ao marxismo. 

                                                
1 Conforme Bejarano (1997, p. 287) “Es fácil darse cuenta del estancamiento de la investigación en historia 
económica y social a fines de los años 80 en lo corrido el decenio, salvo algunos significativos en la historia 

regional, algunos avances en la historia empresarial, un par de libros sobre temas económicos puntuales y otro 

sobre baldíos en el siglo XIX, no hay mayores aportes que permitan avanzar en el conocimiento de algún 

problema o de algún periodo. Considerando los trabajos aparecidos en las revistas universitarias más importantes 

en economía entre 1980 e 1996, se han publicado 34 relacionados con la historia económica. Veinte de ellos 

corresponden al período 1980-1985 y 14 al periodo 1986-1995. En la revista de la Universidad de los Andes, 

entre 1980 y 1985 aparecen 10 trabajos en esa área y entre 1985 y 1995 ninguno. En la Universidad de Antioquia 

aparecen 10 trabajos en el primer periodo y 8 en los 10 años siguientes. En la Universidad Nacional 4 entre 1985 

y 1990 y ninguno entre 1990 y 1995”. 



15 

Nesse sentido, conforme abordagem a ser desenvolvida sobretudo nos capítulos 2 e 

3, o objetivo deste trabalho foi o de desenvolver uma História Econômica sob a perspectiva 

marxista e num diálogo crítico com algumas das obras que representaram a vertente 

hegemônica nos estudos econômicos colombianos das décadas de 1960 e 1970. 

 

 

I.II Periodização histórica: da Lei 135 de reforma agrária de 1961 aos Acordos de 

Chicoral em 1972 

 

 

Do ponto de vista político-institucional, a abordagem proposta situa-se no período de 

vigência da Frente Nacional (1958-1974) e do pacto liberal-conservador responsável pela 

unidade entre as classes dominantes. No entanto, a História Econômica da Colômbia 

reconstituída neste trabalho atém-se a um ciclo muito específico na economia do país, 

sobretudo se for levada em consideração a questão agrária: este ciclo corresponde à 

possibilidade de início de um ciclo reformista em 1961 e que se conclui inversamente com 

uma restauração conservadora centrada na grande propriedade em 1972. Nesse período 

situado entre os anos de 1961 e 1972 pode-se identificar com clareza os marcos que definiram 

o rumo da luta de classes e de disputa pela direção do desenvolvimento econômico do país 

cujo desfecho definiria as condições em que se processaria nas décadas seguintes o 

capitalismo colombiano e a luta de classes que lhe seria correspondente. 

Como será abordado no decorrer deste trabalho, o ano de 1961 foi aquele em que a 

questão agrária na Colômbia se desenvolveria a partir dos parâmetros estabelecidos pela 

Aliança para o Progresso, sob influência direta da política de Estado dos EUA, e da Lei 135 

relativa à política do Estado para a promoção da reforma agrária. Esse foi um momento em 

que a solução dos problemas sociais e econômicos que serviram de motivação para o pacto 

“pelo alto” de 1957-1958 poderia ser encaminhada por uma via liberal-burguesa de reformas e 

que atendesse algumas das demandas de trabalhadores urbanos e camponeses. No entanto, e a 

despeito de algumas iniciativas reformistas oriundas de políticos e intelectuais vinculados à 

própria burguesia colombiana, o sentido das transformações econômico-sociais encaminhou-

se para o estabelecimento das condições necessárias à manutenção da grande propriedade e 

dos interesses exclusivos das classes proprietárias, o que se confirmou com o Pacto de 

Chicoral no ano de 1972. Tal acordo, que entre outras medidas garantiu as condições 

necessárias à pecuária extensiva, significou na prática uma contrarreforma agrária e que o 
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caminho do capitalismo no campo seria o da restauração conservadora. Tomando-se por 

referência a conjuntura mundial, esse influxo conservador coincidiria também com o início da 

crise mundial do capitalismo, de 1973, que estaria na origem do ciclo regressivo marcado pelo 

neoliberalismo. 

 

I.III Fontes da Pesquisa 

 

 

Para a produção do conhecimento histórico relativo ao objeto desta pesquisa houve a 

consulta tanto às fontes primárias quanto às fontes secundárias necessárias à abordagem do 

tema. 

Quanto às fontes secundárias, houve a análise crítica da bibliografia especializada 

sobre o tema, como a produção teórica de alguns dos principais intérpretes sobre a questão 

agrária na Colômbia, como foi o caso da obra do economista Salomón Kalmanovitz, 

responsável direto, nos anos 1970, pelo levantamento e análise de dados oficiais relativos ao 

desenvolvimento econômico no campo na Colômbia. Além da análise crítica de obras 

identificadas à perspectiva modernizadora do Estado no período, também foram consultadas 

obras que faziam a crítica à reforma agrária promovida pelo Estado colombiano, como 

aquelas produzidas pelos intelectuais comunistas ligados ao Partido Comunista Colombiano 

(PACOCOL). Neste caso, foram consultadas as obras por eles publicadas em formas de livro, 

mas também os documentos políticos produzidos e publicados pelo PACOCOL por meio da 

imprensa partidária, composta por jornais e revistas. 

No que tange às fontes primárias recorreu-se fundamentalmente aos dados 

estatísticos produzidos pelo órgão do Estado colombiano responsável pelo setor, o 

Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE)
2
, como nos Censos 

Agropecuários de 1960 e 1970-1971. É de suma importância ressaltar que essa técnica de 

pesquisa teve de ser complementada com uma metodologia que confrontasse os dados 

apresentados e verificasse sua coerência interna. Nesse sentido, os dados colhidos pela 

pesquisa foram submetidos à reelaboração e reorganizados, por vezes, a partir de projeções 

elaboradas pela própria pesquisadora. Esse procedimento foi fundamental para que se 

chegasse a conclusões diferentes daquelas apresentadas pelos órgãos oficiais. 

                                                
2 Entidade responsável pelo planejamento, levantamento, processamento, análise e difusão das estatísticas 

oficiais da Colômbia.  
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Como complementação aos dados das fontes primárias, recorreu-se aos relatos e às 

memórias registradas em entrevistas de camponeses que participaram das organizações 

sociais e políticas camponesas entre as décadas de 1960 e 1970. Esse procedimento teve por 

objetivo mapear os sujeitos históricos que foram camuflados ou ocultados pelos dados 

estatísticos fornecidos pelo Estado. 

 

I.IV Organização dos Capítulos 

 

 

A exposição dos dados investigados e dos argumentos centrais desta tese subdividiu-

se em seis capítulos. 

O primeiro capítulo teve como propósito fornecer uma breve perspectiva histórica 

sobre os dilemas com os quais se defrontavam as classes dominantes na Colômbia no período 

em que se iniciou a Frente Nacional (1958-1974) e como esses incidiam na questão agrária. 

Com esse propósito, retomou-se alguns dos principais aspectos da luta de classes na Colômbia 

que remontam à década de 1930 e que se expressaram na acirrada disputa pela propriedade da 

terra e pela reforma agrária, num violentíssimo processo de guerra civil e na solução de 

consenso entre as classes dominantes representada pela Frente Nacional em 1958. Por fim, 

faz-se referência ao dilema que se repôs entre as classes dominantes já sob a vigência da 

Frente Nacional em relação aos caminhos do capitalismo na Colômbia e que se configurou 

numa tensão entre uma concepção liberal-reformista, mais progressista, e outra conservadora 

e regressiva.  

O segundo capítulo estabeleceu os parâmetros teóricos que serviram de fio condutor 

para a sustentação dos argumentos expostos durante a tese. A ideia central deste capítulo é a 

de recuperar para análise da questão agrária na América Latina, particularmente para a 

Colômbia, os pressupostos da análise de Marx sobre a renda da terra. Outro aspecto 

importante em relação a Marx, foi a tentativa de estabelecer um diálogo com a obra do autor 

naquilo que ele apontou como decisivo para se entender o desenvolvimento capitalista nos 

países de formação colonial, que foram as propostas de Wakefield para as colônias. Tanto nos 

Grundrisse quanto n’O Capital, Marx dedicou especial atenção às políticas defendidas por 

Wakefield para as colônias inglesas. Tal análise, em alguma medida, parece ter sido 

negligenciada para se compreender a constituição do capitalismo nos países de origem 

colonial. Outras referências teóricas importantes para se compreender a particularidade do 

desenvolvimento capitalista a partir do campo e que exerceram influência sobre os 
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intelectuais colombianos são retomadas, como Lenin e a análise que fez sobre a questão 

agrária.  

O terceiro capítulo propõe uma análise crítica de duas das principais tendências de 

interpretação sobre a questão agrária na Colômbia. Por um lado, uma perspectiva teórico-

política identificada a um projeto de revolução democrático-burguesa como caminho para o 

socialismo no país e que entendia que o desenvolvimento da Colômbia seguia no compasso 

do atraso, reproduzindo uma modalidade de via prussiana no campo. Esta era a linha dos 

intelectuais marxistas ligados ao Partido Comunista Colombiano, cujas abordagens foram 

recuperadas em grande medida nos documentos políticos elaborados pelo partido. Por outro 

lado, toma-se como referência a análise do economista colombiano Salomón Kalmanovitz, 

intelectual que se apropriou de uma determinada leitura marxista para desenvolver uma 

perspectiva burguesa associada ao Estado sobre o desenvolvimento capitalista na Colômbia, a 

qual enfatizava, em contraponto aos comunistas, o avanço rumo ao padrão industrial da 

economia do país.  

O quarto e quinto capítulos deste trabalho representam a passagem do debate teórico 

para a exposição do resultado da análise centrada em dados e fontes sobre a política de 

reforma agrária do Estado e os processos que lhe foram correlatos. Assim, são expostos os 

resultados da investigação sobre a reconfiguração da estrutura agrária na Colômbia, o 

processo de decomposição dos camponeses e a criação das condições para a formação de uma 

nova força de trabalho no país. A investigação dos dados e a exposição de seus resultados 

visam questionar não apenas os intérpretes do período, abordados no capítulo anterior, mas os 

próprios dados oficiais sobre as estatísticas agrárias. A partir de uma reelaboração feita sobre 

os próprios dados fornecidos pelo Estado, chama-se a atenção para as omissões e incoerências 

que procuraram camuflar algo inequívoco: a concentração de terras e o favorecimento aos 

grandes proprietários em um contexto oficial de reforma agrária – o que inviabilizava a 

própria reforma proposta. A descrição desse processo, chave para a pesquisa aqui realizada, é 

o que permite compreender, por exemplo, porque a figura dos colonos camponeses 

desempenhará um papel importante para a expansão do capitalismo no campo colombiano. 

No último capítulo, após retomar alguns aspectos do clássico debate na historiografia 

sobre a possibilidade ou não dos camponeses configurarem-se como sujeitos da história na era 

do capitalismo, faz-se a descrição do processo em que o colonato emerge no contraditório 

processo colombiano como, ao mesmo tempo, objeto de uma situação em que os 

latifundiários e o Estado procuravam impor e como sujeito de uma contraviolência armada 

que tencionava e recolocava em um novo patamar a luta de classes na Colômbia. Como 
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complementação à análise dos dados quantitativos apresentados no quarto e quinto capítulos, 

neste último recorre-se a fontes “vivas”, como os depoimentos de colonos, de modo a 

enriquecer a abordagem feita sobre os processos econômicos. O fundamental, no entanto, é 

mostrar, pela perspectiva desse personagem, como a exploração capitalista recolocava-se e 

ganhava novo fôlego pela ação dos colonos na expansão da fronteira agrícola.  
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1 Luta de classes e os rumos da economia colombiana: da Violência política ao debate 

sobre a questão agrária durante a Frente Nacional  

 

 

Do ponto de vista do objeto de análise escolhido e do campo geral da ciência 

histórica, este trabalho situa-se, como fora afirmado, no âmbito da História Econômica. No 

entanto, a perspectiva adotada nessa pesquisa não despreza de modo algum a incidência da 

política e da luta de classes em geral na economia. Nesse sentido, aqui não se confunde a 

distinção metodológica entre política e economia com a cisão real, no mundo objetivo, entre 

política e economia
3
. Assim, o entendimento da questão agrária na Colômbia e de suas 

transformações nas décadas de 1960 e 1970, no período de vigência da Frente Nacional, 

depende da compreensão de alguns aspectos fundamentais da disputa política e da luta de 

classes no país que tiveram por desfecho a concretização de um pacto político conservador, 

pelo alto, destinado a conduzir a economia do país a um novo patamar do desenvolvimento 

capitalista.  

A chamada Frente Nacional, que durou entre 1958 e 1974, foi a resposta política das 

classes dominantes a um longo período de crise social e econômica, oriunda ao menos da 

década de 1930. Por isso, políticas como a de reforma agrária de 1961 foram implementadas 

como tentativa de solucionar as contradições que vinham do período anterior. Daí a 

necessidade de se retomar alguns dos aspectos históricos que levaram à formação do pacto 

liberal-conservador e que permitem entender o âmbito geral da luta de classes e da disputa 

política pela condução da economia do país. 

 

 

1.1 A Violência política como face da disputa pela propriedade da terra: do Bogotazo ao 

pacto pelo alto da Frente Nacional 

 

 

Como herança de seu passado colonial e de prevalência de uma economia articulada 

em torno da produção monocultora voltada à exportação de commodities, a questão agrária 

constituía-se, ainda no século XX, um problema-chave para a classe dominante e para a 

                                                
3 Tomando-se como referência a obra de Marx e Engels, assim como de alguns de seus principais continuadores, 

como Lenin, Lukács e Gramsci, economia e política são aspectos de uma mesma totalidade sócio-histórica. A 

cisão entre política e economia, que de distinção metodológica passa a ser considerada uma cisão real na 

realidade efetiva, é produto da concepção liberal-burguesa.  
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economia do país. Dentre os reflexos dessa formação econômico-social de origem colonial 

pode-se ressaltar dois aspectos primordiais: a) o desenvolvimento industrial incipiente e 

centralidade da produção de commodities na primeira metade do século XX, elemento este 

que persistirá como problema de desenvolvimento econômico para as décadas seguintes; b) 

do ponto de vista político, a íntima ligação entre luta de classes e questão agrária no país, de 

modo que grande parte das lutas políticas ocorreram na Colômbia na primeira metade do 

século XX – e também depois – estarão direta ou indiretamente ligadas à disputa pela 

propriedade da terra.  

Sobre o primeiro aspecto, deve ser notado o fato de que a produção agrícola 

permanecerá como um dos pilares da economia do país ainda na segunda metade do século 

XX. Como argumento favorável a essa afirmação pode ser mencionado o exemplo de que a 

exportação de café em plena década de 1970 – precisamente entre os anos de 1976 e 1978 – 

foi um dos fatores primordiais para conter parcialmente a recessão econômica do país diante 

da crise econômica internacional iniciada em 1973
4
.  

Sobre o segundo aspecto pode-se destacar a dramaticidade das lutas sociais que 

ocorreram no campo durante todo o século XX a partir da violenta ação repressiva das classes 

dominantes na disputa entre si, como a disputa entre liberais e conservadores, e destas contra 

os camponeses. Tais lutas tiveram entre seus resultados a formação de novos grupos 

politicamente à esquerda, como as guerrilhas, ou de extrema direita, como os paramilitares.  

Os impactos de tais conflitos ainda se fazem presentes na atualidade
5
.  Não à toa, um dos 

temas que mais teve a atenção dos cientistas sociais e historiadores colombianos foi a relação 

entre violência no campo e política, que tem na obra clássica La Violencia en Colombia, cujo 

primeiro volume datado de 1968, talvez seu exemplo mais expressivo
6
.   

                                                
4 Conforme Kalmanovitz (1997, p. 508-509): “La política anticíclica de la administración López fue en todo caso 

bastante errática: impulsó la estabilización en 1974-1975, en medio de una fuerte recesión internacional, y 

adelantó una política expansionista durante unos pocos meses de 1976 para frenar de nuevo la economía hasta 

1978, en medio de dos bonanzas externas a las que el manejo oficial convirtió en ‘malanzas’. La bonanza 

cafetera, no solo fue pagada por los consumidores opulentos de Estados Unidos y Europa a US$ 3.00 la libra 

[…] sino también por los trabajadores colombianos, con una baja de sus remuneraciones reales y con el 

desempleo y el receso de buena parte de la economía, que vino a recuperarse en 1978 a pesar de las políticas del 

gobierno”.   
5 A esse respeito pode-se destacar as inúmeras tentativas de acordos de paz entre Estado e guerrilha camponesa 

desde os anos 1980 e cuja tentativa mais recente são os Diálogos de Paz em Havana, entre o Estado colombiano 

e as FARC-EP, iniciados em 2012. As tentativas de acordos nada mais são do que o reconhecimento da 

persistência, durante décadas, de problemas sociais ligados à propriedade da terra e de como eles incidem na 

disputa política geral no país. 
6Essa obra foi escrita em três volumes por Germán Guzman Campos, Eduardo Umaña e Orlando Fals Borda. 

Cada um desses autores escreveu um dos volumes. Sobre a violência das classes dominantes como um problema 

histórico a exigir solução no país, assim se pronuncia o autor do primeiro volume: “La violencia no ha sido 

totalmente superada. Estamos todavía dentro de un proceso social de conflicto cuyas manifestaciones son 
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Por meio desses exemplos chama-se a atenção para o fato de que a questão agrária na 

Colômbia no século XX é constituída por um conjunto de problemas de longa duração na 

história do país.  

Uma primeira conjuntura histórica que permite situar a dimensão dos problemas 

anteriormente referidos é a situada entre os anos de 1936, com a promulgação Lei 200 de 

1936, e 1948, com o episódio do assassinato do líder liberal Jorge Eliécer Gaitán (1903-1948) 

que ficou conhecido na história da América Latina como Bogotazo. Durante a década de 1930 

já havia na Colômbia um movimento que pressionava pela democratização do acesso à terra e 

que punha em questão o modelo de produção centrado na grande propriedade. Sob a 

orientação do Partido Comunista da Colômbia
7
, organizaram-se as ligas camponesas, cuja 

principal reivindicação era o parcelamento da propriedade nas grandes fazendas (RAMOS, 

2015). Tais reivindicações foram parcialmente atendidas pelo governo liberal à época, o qual 

promulgou a Lei 200 em 1936, de conteúdo social reformista expresso, por exemplo, na 

proposta de distribuição terras.  

A resposta conservadora a esse intento reformista viria oito anos depois. Tendo por 

principal base social os grandes proprietários de terra, uma frente constituída pelo Partido 

Conservador, A Igreja Católica e organizações de direita logrou êxito ao conseguir que o 

Estado promulgasse a Lei 100 de 1944, a qual revogava as medidas reformistas da Lei 200 de 

1936 e garantia a preservação dos interesses ligados à grande propriedade. Esses fatos, ainda 

que retomados de modo sintético, permitem compreender que a dinâmica do desenvolvimento 

econômico para o campo na Colômbia nas décadas de 1930 e 1940 poderia assumir, do ponto 

de vista político, basicamente dois caminhos dada a correlação de forças da época: a) um 

caminho liberal-reformista, que promovesse lentas reformas no campo e atendesse 

parcialmente os interesses dos camponeses; b) um sentido conservador, de promoção do 

capitalismo centrado na grande propriedade e sem concessões reformistas aos camponeses e 

trabalhadores rurais em geral.  

Do ponto de vista político, a tensão que havia entre as classes dominantes e que se 

expressava na oposição entre liberais e conservadores – divisão político-social que remonta 

pelo menos ao século XIX – não caminhou após 1944 para uma solução de compromisso. O 

que ocorreu, ao contrário, foi a radicalização do conflito no interior das próprias classes 

                                                                                                                                                   
palpables y se agudizarán si no se realiza un cambio revolucionario de estructuras, ciertamente muy dudoso 

dentro del sistema actual” (GUZMÁN, 1968, p. 506). 
7 Neste trabalho, optou-se por utilizar a designação original “Partido Comunista da Colômbia” que em 1979 foi 

alterada para Partido Comunista Colombiano. 
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dominantes, com forte incidência no conjunto da sociedade colombiana, mesmo entre os 

subalternos. A descrição feita por Guzmán permite uma aproximação ao problema e o 

entendimento da profundidade do significado da divisão entre liberais e conservadores na 

Colômbia ainda na década de 1960: 

 

 

No se puede interpretar la violencia como una manifestación intempestiva de la 

criminalidad política. Ciertamente no nació por generación espontánea, ni es un 

acontecimiento exótico. Hay que relacionarla con el proceso histórico de nuestro 

bipartidismo, el cual conformó una mentalidad antagónica que ha venido influyendo 
en la vida de relación entre los colombianos. En Colombia se nace conservador o 

liberal por una especie de determinismo uterino. La filosofía de los partidos no juega 

papel alguno en la filiación de sus adherentes de base. Se es liberal o conservador 

por tradición de familia o por motivaciones emocionales, no en virtud de una 

asimilación racional de principios. Pero los campesinos se matan entre sí porque 

unos son liberales y otros son conservadores (GUZMÁN, 1968, p.9). 

 

 

Ainda que se possa discordar de sua abordagem sobre o problema da violência 

política e social como uma manifestação da divisão entre liberais e conservadores – o autor 

parece reduzir o problema a esse aspecto na passagem citada –, a análise de Guzmán explicita 

a dimensão capilar do antagonismo entre liberais e conservadores no país, marca dos 

principais conflitos sociais e políticos na Colômbia até pelo menos meados dos anos 1960. As 

divisões que partiam da base material da sociedade, das profundas estruturas da divisão social 

do trabalho no país, tendiam a manifestar-se no plano ideal e das opções políticas sobretudo 

na divisão binária entre liberais e conservadores – ainda que houvesse outras forças políticas, 

como os socialistas e comunistas. Esse é o dado da realidade colombiana que permite 

compreender a dimensão social do chamado Bogotazo. 

A vitória dos conservadores representada pela Lei 100 de 1944 era uma mostra do 

crescimento desse setor na política colombiana e da possibilidade de assumir o comando do 

Estado, o que se consumou com a vitória do candidato do Partido Conservador, Mariano 

Ospina Pérez, nas eleições presidenciais de 1946. Do outro lado, a disputa pela liderança do 

Partido Liberal entre Gabriel Turbay e Gaitán contribui para a derrota do partido nas eleições, 

constituindo uma divisão interna que chegaria a seu termo apenas em 1947, com os 

conservadores no poder: 

 

 

 



24 

Em 1947, a divisão do Partido Liberal foi superada com a nomeação de Gaitán como 

chefe único do Diretório Nacional Liberal. Devido à sua popularidade junto às 

massas, Gaitán passou a representar uma ameaça à continuidade dos conservadores 

no poder. A partir de então, intensificaram-se os embates entre conservadores e 

liberais, especialmente nas regiões agrárias, o que levou Gaitán, como resposta, a 

organizar em fevereiro de 1948 a Marcha do Silêncio em protesto principalmente 

aos ataques perpetrados pelos conservadores contra os liberais. Dias depois, em 9 de 

abril de 1948, Gaitán foi assassinado no centro de Bogotá, o que desencadeou o 

processo de insurreição popular que ficou conhecido como Bogotazo e o nefasto 

período da história colombiana que muitos autores convencionaram qualificar como 

Violência. Se por um lado, o Bogotazo gerou nas áreas urbanas uma onda de 
insurreição imediata caracterizada por saques e depredações, por outro, no campo, 

iniciou-se um levante popular que serviu como estímulo à organização dos primeiros 

grupos armados contrários ao Partido Conservador (RAMOS, 2015, p.61-62). 

 

 

Como decorrência desse episódio, o ano de 1948 foi um dos mais conturbados e 

violentos na história colombiana. Repressão a manifestações por parte do Estado, assassinatos 

de membros de organizações políticas rivais tanto por liberais quanto por conservadores, 

repressão armada no campo, organização da resistência armada por camponeses. Aquele foi 

um período de guerra civil na Colômbia. O intenso conflito social iniciado em 1948 teria 

continuidade nos anos seguintes, sendo atenuado apenas em 1953. Nesse período de cinco 

anos o que se constata é a impossibilidade de quaisquer das forças sociais que disputavam o 

poder, mesmo entre as classes dominantes, em alcançarem a hegemonia política e se 

sobreporem às demais classes e grupos sociais. O conflito chegaria a seu termo apenas em 

1953 por meio de uma solução política de caráter bonapartista, que foi a nomeação, pelo 

Parlamento, do general Rojas Pinilla como Presidente da República, dando início a uma 

ditadura civil-militar cujos objetivos principais eram a pacificação do país e a recomposição 

das classes dominantes no interior do Estado. 

No entanto, não se pode deixar de considerar que a luta de classes que ocorria na 

Colômbia não tinha por fundamento apenas a divisão e o conflito entre liberais e 

conservadores. Tal conflito era a manifestação e a reação política das classes sociais a um 

processo de fundo, qual seja, a reorganização das condições necessárias à acumulação e 

reprodução do capital no país. Essa pressão tinha razões internas, mas também externas. Na 

nova conjuntura mundial iniciada após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), as economias 

latino-americanas e suas burguesias seriam pressionadas a se integrarem e a se adaptarem ao 

novo dinamismo do capitalismo, ainda que para permanecerem submetidas à sua condição de 



25 

dependência neocolonial
8
. Na Colômbia em especial, esse aspecto da conjuntura internacional 

se traduzia na redefinição do estatuto da propriedade da terra: 

 

 

Ciertamente no deja lugar a dudas el papel movilizador del bipartidismo durante el 

período más crítico de la Violencia, precisamente la década del cincuenta. Pero no 

podemos permitir que él oculte la raíz de conflictos aparentemente debidos al 

enfrentamiento sectario. Enfrentamientos entre veredas y pueblos como los 

ocurridos en las vertientes da la Cordillera Central, ya hacia el Tolima, ya hacia el 

Valle, en particular en zonas de colonización campesina, simplemente sirvieron para 

“limpiar” las áreas de colonos, dando cabida luego a la formación de haciendas 

(FAJARDO apud ALAPE, 1985, p.64-65).  

 

 

Fajardo recusa-se a destacar na violência política e social dos anos 1950 apenas os 

seus aspectos de sectarismo, por isso aponta para as razões econômicas do problema, como a 

necessidade de liberar as zonas ocupadas por colonos camponeses – personagem fundamental 

para se compreender a particularidade da questão agrária na Colômbia – para a formação das 

grandes fazendas capitalistas
9
. Reconhecendo o mérito da observação de Fajardo e dando 

continuidade a seu raciocínio, deve-se destacar também a similaridade da violência praticada 

pelas classes dominantes na Colômbia com “aquela cadeia secular de atos de violência 

extraeconômicos, somente mediante os quais foi possível a criação das condições históricas 

que fizeram da força de trabalho aquela mercadoria específica que constitui a base das leis 

                                                
8 Veja-se a esse respeito, apenas para fins analíticos comparativos, as observações de Florestan Fernandes sobre 

o Brasil e a América Latina. Na argumentação do autor, esses países encontravam-se em meados do século XX 

submetidos, grosso modo, a um padrão de desenvolvimento neocolonial, em que a modernização dos países 

combinava-se à preservação e continuidade da velha ordem colonial. Neste caso, a dominação externa não se 

fazia diretamente, como no período colonial, mas indiretamente, pelos mecanismos de exploração e submissão 
econômica dos países latino-americanos às antigas metrópoles. A respeito de Cuba, Fernandes (2007, p. 73) 

afirmava que: “A situação neocolonial em Cuba, representava o produto do aproveitamento das contradições da 

velha ordem colonial por uma potência que logrou converter-se em centro imperial, impedir o êxito militar e 

político da revolução nacional e engendrar um novo colonialismo. Esse novo colonialismo não passava pela 

dominação centralizada aos níveis econômico, cultural e político. Ele se fundava em controles indiretos criados 

pelos mecanismos de mercado e do desenvolvimento capitalista ou pelos dinamismos da incorporação e da 

satelização. Desse ângulo, Cuba foi convertida em apêndice segmentar e especializado dos EUA”. Quanto ao 

Brasil, uma economia mais avançada que Cuba, mas também dependente, Florestan Fernandes chamava a 

atenção para o fato de que na década de 1950 o país já se encontrava pressionado internacionalmente pelo fluxo 

do capital monopolista: “É na década de 50 que se pode localizar a segunda tendência de irrupção do capitalismo 

monopolista como realidade histórica propriamente irreversível. Nessa fase, a economia brasileira já não 
concorre, apenas, para intensificar o crescimento do capitalismo monopolista no exterior: ela se incorpora a este 

crescimento, aparecendo, daí em diante, como um de seus pólos dinâmicos na periferia” (FERNANDES, 1981, 

p.255). 
9
 Sobre esse mesmo assunto, em trabalho anterior pontuou-se que: “Os territórios atingidos pela violência 

sofreram profundas modificações em sua estrutura agrária. Milhares de camponeses abandonaram suas 

propriedades ou as venderam por preços irrisórios. Cresceu o número das correntes migratórias do campo para a 

cidade, o exército de desempregados originado pelo fenômeno da migração passou a engrossar as filas das 

guerrilhas. Entre 1948 e 1953 o número de mortos foi provavelmente de 200 a 300 mil e o número de migrantes 

foi três ou quatro vezes superior à referente cifra” (RAMOS, 2015, p.64).  
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teóricas da economia do capitalismo” (LUKÁCS, 1979, p.45). Havia, portanto, um processo 

de fundo de criação das condições necessárias a um novo surto de desenvolvimento do 

capitalismo no campo e que suscitava e acentuava a disputa pela direção política – que se 

encaminhou para soluções de caráter coercitivo e antidemocrático
10

. 

Diante da impossibilidade de hegemonia de qualquer uma das forças tradicionais, 

liberal ou conservadora, e da radicalização dos camponeses e de grupos ligados aos interesses 

dos trabalhadores, as classes dominantes na Colômbia caminharam para um processo de 

convergência e composição de forças como meio de superar a crise de hegemonia. A solução 

bonapartista do governo civil-militar de Rojas Pinilla, entre os anos de 1953 e 1957, foi um 

primeiro passo nesse sentido. Mas a solução de consenso entre as classes dominantes, a qual 

também definiria os novos termos da disputa política entre elas, viria mesmo entre os anos de 

1957 e 1958.  

A instauração da ditadura civil-militar de Rojas Pinilla fora possível devido à crise de 

hegemonia na Colômbia. As classes dominantes mantiveram apoio ao novo governo enquanto 

este cumpriu com relativa eficácia a pacificação do país, como no desarmamento de alguns 

grupos armados no campo, principalmente aqueles de orientação liberal. No âmbito das 

classes dominantes, uma possibilidade de exercício do poder seria por meio da realização de 

um programa sob a liderança de Rojas Pinilla, que durante seu governo esboçou um projeto 

desenvolvimentista conduzido pelo Estado. No entanto, as forças que historicamente 

conduziram o poder político na Colômbia barraram esta possibilidade e manobraram para 

derrubar o governo de Rojas Pinilla, o que culminaria na formação da Frente Nacional, uma 

coalização bipartidária de caráter cesarista que assumiria o poder do Estado e governaria o 

país entre 1958 e 1974.  

Os acordos para a criação da Frente Nacional tiveram início no ano de 1957 quando 

as duas principais lideranças dos partidos Liberal e Conservador se reuniram na cidade de 

Benindorm, ironicamente na Espanha de Franco, onde traçaram as bases programáticas do 

que seria a Frente Nacional. Este acordo propôs que os partidos tradicionais se mantivessem 

coligados no poder como única saída para a crise pela qual passava a Colômbia desde o 

Bogotazo (1948). 

                                                
10

 A esse respeito, Fajardo apresentou uma hipótese pertinente: “Todo lo anterior podríamos sintetizarlo en el 

planteamiento de una hipótesis: La Violencia fue el resultado de la convergencia en un período de menos de dos 

décadas, de las tendencias que definieron un modelo de desarrollo agrario e industrial sustentando en la 

monopolización del control económico, coherente con un sistema político autoritario y antidemocrático por 

esencia, todo lo cual confluyó en un contexto internacional favorable como lo fue el de la Guerra Fría” 

(FAJARDO apud ALAPE, 1985, p.65-66).  
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Ainda em 1957 os líderes dos partidos tradicionais reunidos desta vez na cidade de 

Sitges, também Espanha, firmaram o Pacto de Sitges que foi o acordo fundamental que 

definiu os princípios basilares das instituições da Frente Nacional. O Pacto propôs uma 

reforma constitucional, na qual o governo de coalizão duraria doze anos, baseado na paridade 

em toda e qualquer esfera administrativa. O Legislativo e o Executivo deveriam obedecer ao 

mesmo critério, mas conservando-se a eleição direta. Desta maneira impedia-se por 

mecanismos institucionais a hegemonia de apenas uma força política no exercício do poder, 

não importando o número de votos que obtivesse um ou outro partido, pois cada um deles 

sempre estaria equilibradamente representado. Após um ano de comando do Estado por uma 

Junta Militar, responsável pela transição entre o governo de Rojas Pinilla, que teve de deixar o 

poder em 1957, teria início, no ano de 1958, o primeiro governo da Frente Nacional, presidido 

pelo liberal Alberto Lleras Camargo.  

No entanto, garantido o caminho para a estabilidade política entre as classes 

dominantes e a superação da radicalização do conflito entre liberais e conservadores, quais os 

desafios econômicos a serem enfrentados? 

 

 

1.2 A questão agrária e os desafios para a Frente Nacional: reformistas versus 

conservadores 

 

 

Há uma frase do primeiro Presidente da Colômbia durante a Frente Nacional, Alberto 

Lleras Camargo, que sintetiza as preocupações políticas da burguesia e dos grandes 

proprietários de terras em seu país no início da década de 1960: “No quiero ser ave de mal 

agüero, pero si el próximo congreso no aprueba una reforma agraria, la revolución es 

inevitable” (BEJARANO, 1996, p. 192). Uma década após o Bogotazo, a situação interna e 

externa não era a mesma e a luta de classes apresentava-se sob novas circunstâncias. Com a 

Revolução Cubana em 1959, a questão agrária colombiana assumiu um caráter internacional e 

passou a fazer parte da agenda de reformas dos EUA para a América Latina. De modo geral, 

pode-se considerar que dada a formação colonial e o desenvolvimento ao modo neocolonial 

da Colômbia a partir do século XIX, assim como as relações de dependência da economia 

colombiana com a dinâmica do capitalismo mundial em sua história, a questão agrária direta 

ou indiretamente sempre teve uma dimensão internacional. No entanto, com a concretização 

da ruptura revolucionária aberta em Cuba, o problema agrário no país recolocava-se em novos 
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termos e passava a fazer parte das políticas traçadas pelo programa norte-americano que ficou 

conhecido como “Aliança para o Progresso”
11

. Conforme Kalmanovitz (1996, p. 225):  

 

 

Tanto la administración Kennedy como las clases dominantes nacionales, 

comprenden que la revolución cubana muestra con claridad que los problemas del 

campesinado y los que acarrea la dominación imperialista pueden ser resueltos con 

la instauración del socialismo. Los planes de ayuda norteamericanos adquieren un 

cariz reformista y la Alianza para el Progreso emerge como alternativa de la vía 

cubana que de todas maneras ha electrizado al continente, sobre todo a la juventud, y 

lo seguirá haciendo en los años que siguen. El programa bipartidista de reforma 

agraria, acordado en 1957, dentro de los pactos que dan cuerpo al Frente Nacional, 

recibe gran apoyo norteamericano. Esta confluencia de hechos e intereses nacionales 

e internacionales hará de Colombia la vitrina de la alianza, pues tiene aprobado 
legislativamente su estatuto de reforma agraria en 1961, un año después de la 

conferencia de Punta del Este, la cual traza la estrategia reformista en el continente.  

 

 

A participação do governo colombiano na Aliança para o Progresso abria a 

possibilidade, em um novo contexto, de retomada da perspectiva reformista liberal para o 

campo assumida na Lei 200 de 1936. Diante da necessidade de contenção da revolução 

socialista na América Latina, a Colômbia contou com a ajuda financeira dos EUA para a 

realização de uma reforma agrária que permitiria reestruturar o modelo de propriedade no 

campo: 

 

 

Estados Unidos se comprometió a aportar 20.000 millones de dólares en ayuda 

(concesiones y préstamos) y solicitó a los gobiernos de América Latina que 

aportaran 80.000 millones de dólares en fondos de inversión para sus economías. 

Hasta entonces era el programa de ayuda más grande de Estados Unidos para el 

mundo en desarrollo, y también propuso reformas sustanciales en las instituciones 

de América Latina. Un paso en esa reforma ocurrió en agosto de 1961 en Punta del 

Este, Uruguay, donde Estados Unidos y todos los estados de América Latina, con 

excepción de Cuba, dieron su apoyo a una carta que fomentaba la reforma agraria y 

tributaria, el gobierno democrático y la modernización económica (KENNEDY, 

2010). 

 

 

                                                
11

 Discurso pronunciado pelo Presidente dos EUA, Kennedy, em outubro de 1960 durante sua campanha 

eleitoral sobre a iniciativa da Aliança para o Progresso. “Nuestra nueva política puede ser mejor resumida con 

las palabras en español "alianza para el progreso", o sea una alianza en progreso, una alianza de naciones con un 

interés común en la libertad y el avance económico en un inmenso esfuerzo común para desarrollar los recursos 

del hemisferio entero…. Y esta es una alianza, no simplemente dirigida contra el comunismo, sino planteada 

para ayudar a nuestras hermanas república por su propio bien […]” (KENNEDY, 2010). A Aliança para o 

Progresso foi oficialmente iniciada em 13 de março de 1961.  
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Assim, o alinhamento direto ao imperialismo estadunidense e à sua política de 

reforma agrária por parte do novo governo colombiano conferiu novo fôlego à linha liberal-

reformista. Dentre as novas tendências que surgiam com o objetivo de dirigir o 

desenvolvimento do capitalismo colombiano, foi expressa na Operación Colombia política 

que melhor representou a proposta de um desenvolvimento que combinasse reforma agrária 

com industrialização do país. Seu formulador foi o economista Lauchlin Currie. Canadense, 

naturalizado colombiano, Currie era um economista de tendência keynesiana, que já havia 

trabalhado como assessor político do Franklin Roosevelt, quando este foi presidente dos 

EUA. Suas concepções e soluções para a economia da Colômbia foram formuladas no projeto 

Operación Colombia, apresentado ao Presidente Alberto Lleras em 10 de abril de 1961, já sob 

a vigência da Frente Nacional. Esse projeto propunha como solução para o problema agrário 

do país o impulso à industrialização e à tecnificação da agricultura, o que se vinculava, em 

última instância, à proposição de aumento da capacidade produtiva do país: 

 

 

La Operación Colombia no es pues un plan para la redistribución de riqueza e 

ingresos. El ingreso adicional al sector pobre vendrá realmente del aumento de su 

capacidad productiva. En esencia la Operación Colombia consiste en el desarrollo 

de formas para crear más empleos productivos y resolver el problema agrario dando 

un gran impulso a la industrialización y a la tecnificación a la agricultura. […] Una 

aceleración consciente y deliberada de algunas fuerzas y tendencias naturales que 
han contribuido al rápido desarrollo económico de los países más avanzados – 

industrialización y urbanización por medio de la tecnificación de la agricultura – 

evitando que se perpetúe la agricultura de tipo colonial (CURRIE, 1963, p. 14 apud 

VELEZ, 1974, p. 247). 
 

 

Essa linha liberal-burguesa defendida por Currie apresentava-se como uma das 

tentativas de superação do atraso da economia colombiana, cuja marca principal, na visão 

deste economista, era a agricultura de “tipo colonial”. De fato, consideradas apenas as 

condições internas do país e isolando a variável dependência externa, a expansão da indústria 

tinha no problema agrário um de seus principais obstáculos, daí a necessidade de elaborar 

uma estratégia que articulasse a modernização do campo ao “grande impulso à 

industrialização”, conforme as próprias palavras de Currie. No entanto, esse não era um 

problema simples de se resolver.  

Em 1962, Hernán Toro Agudelo, Ministro da Agricultura da Frente Nacional nos 

anos de 1961 e 1962, apresentava um quadro de fragilidade da indústria colombiana e sua 

baixa capacidade em empregar e absorver força de trabalho : 
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La ocupación industrial supone inversiones previas muy cuantitosas por hombre 

ocupado; la industria propiamente apenas si ocupa en Colombia menos del 7% de la 

fuerza activa del país y sólo absorbe anualmente 10.000 de los 150.000 trabajadores 

en que aumenta la fuerza de trabajo; en las ciudades hay cerca de 500.000 artesanos, 

con ingreso medio inferior aún al del campesino, junto a una población flotante en 

paro enmascarado o abierto (AGUDELO, 1962, p. 66 apud VELEZ, 1974, p. 273) 

 

Mas apesar das dificuldades materiais apresentadas, havia uma tendência liberal-

burguesa na Colômbia, com representação política no Estado, que almejava tirar o país da 

condição predominante de capitalismo agrário. Carlos Lleras Restrepo, o terceiro presidente 

do período da Frente Nacional (1966-1970), expressou com clareza esse objetivo político-

econômico: 

 

 

Tengo la íntima convicción de que no le será posible al país avanzar sobre las viejas 

líneas del capitalismo sin producir tarde o temprano una situación social 

insostenible. Hay que buscar y encontrar caminos nuevos, hay que decidirse a ser 

forjadores y no testigos de la evolución. […] no me seduce la perspectiva del gran 
capitalismo agrario, necesario sin duda en ciertas ramas, pero cuya generalización 

engendraría un estado social de características insoportables […] Mas que un país de 

peones, Colombia debe ser un país de propietarios. En un país de grandes empresas 

agrícolas explotadas por medio de asalariados la oposición de intereses entre el 

trabajador y el propietario tiende a volverse cada vez más aguda. […] En un largo 

proceso, la estructura de la propiedad territorial ha adquirido un carácter que és 

aberrante…sólo una funesta ceguera puede desconocer los peligros que semejante 

estado de cosas está engendrando (RESTREPO, s/d, p. 78 apud VELEZ, 1974, p. 

273). 

 

 

A ideia de constituir um “país de proprietários” indicava dois aspectos: tentativa de 

superar o modelo de país agroexportador centrado na produção de commodities, uma herança 

do período colonial reafirmada na época do desenvolvimento neocolonial e dependente; 

trilhar um caminho de desenvolvimento que minimizasse o máximo possível a radicalização 

da luta de classes, ecoando o temor de uma revolução que já fora salientado por seu 

antecessor, Alberto Lleras Camargo. A iniciativa concreta de reforma agrária que indicaria 

uma vontade política próxima a esse ideal ganhou corpo com a Lei 135 de 1961, que será 

analisada em capítulo específico deste trabalho. Essa lei serviria de referência para as forças 

políticas que percebiam nas reformas um meio de contenção dos conflitos sociais e promoção 

do desenvolvimento. Deste modo, Carlos Lleras ao assumir a Presidência da República em 
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1966, teve como uma de suas primeiras iniciativas retomar o projeto de reforma agrária no 

país. Para isso, assumiu a tarefa de revitalizar o INCORA
12

.  

Apesar da unidade política entre liberais e conservadores no comando do Estado sob 

a vigência da Frente Nacional, as concepções sobre os rumos da economia no país não eram 

consensuais. Ao contrário, havia divergências profundas e que se manifestavam com clareza 

no debate sobre a questão agrária. Veja-se a esse respeito a intervenção do senador 

conservador Raimundo Emiliani Román durante o governo de Carlos Lleras:  

 

 

He atacado la Reforma Agraria en Colombia, porque ha consistido en el crimen 
económico de destinar los recursos de un Estado pobre para destruir la riqueza 

nacional de las tierras adecuadamente explotadas; porque al castigar de ese modo a 

los hombres de trabajo, ha desestimulado la iniciativa privada en el campo; porque 

representa un esfuerzo anacrónico y estéril; porque, en fin, ha significado una 

catapulta contra el concepto de propriedad privada, que és esencial a la dignidad y 

libertad humanas (ROMÁN, 1971, p. 24 apud VELEZ, 1974, p. 255).  

 

 

Emiliani Román enfatizava o fracasso do INCORA e o desperdício que se fez do 

orçamento nacional. Ele defendia que os recursos do Estado deveriam ser dedicados à 

construção massiva de moradias urbanas e à construção de estradas para ampliar a fronteira 

agrícola pela via da colonização. Ao referir-se aos efeitos gerados pela aplicação da Lei da 

Reforma Agrária, o senador argumentou que ela implicava em perseguição aos grandes 

prpoprietários e que o INCORA estimulava o mesmo em relação aos pecuaristas:  

 

 

[...] Desde el punto de vista social se han causado grandes perturbacines a los 

tradicionales campesinos colombianos, los perseguidos terratenientes, que 

constituían una promoción o casta debidamente preparada para trabajar en el campo. 

En Colombia se venía formando uma casta de auténticos campesinos que labraban 

ya en forma técnica. [...] Con una ignorancia culpable, especialemente desde el 

punto de vista de la productividad de divisas dada una futura y muy probable 

exportación de carnes en gran escala, lo que hubiese sucedido si los esfuerzos del 

país en vez de haberse orientado a perseguirlos se hubiesen a mejorarlos con las 

técnicas más aconsejables por la ciencia y la experiencia (ROMÀN, 1971, p. 89-101 

apud VELEZ, 1974, p. 255-256). 

 

 

                                                
12 Instituto Colombiano de Reforma Agrária criado entre 1960 e 1961, responsável pelas políticas de 

redistribuição de terras no país. 
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As posições do senador Román não constituíam uma tendência isolada no Estado e 

das classes dominantes. Elas representavam a concepção da fração alvarista – Álvaro Gomez 

Hurtado – do Partido Conservador e também os interesses concretos de certas organizações de 

grandes proprietários de terras, especialmente a Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) 

e a Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN). Esse campo conservador lograria êxito 

em barrar a política de reforma agrária da Frente Nacional, elaborada por setores que 

entendiam ser ela um meio necessário para o desenvolvimento econômico e a contenção 

radicalização das lutas sociais no campo.  

Assim, em 1972, em Chicoral, no departamento de Tolima, houve uma reunião entre 

representantes dos partidos Liberal e Conservador, latifundiários ligados aos setores pecuário 

e agrícola, organizada pelo então presidente, o conservador Misael Pastrana Borrero. O 

objetivo era o de deter o novo movimento camponês representado pela Asociación Nacional 

de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), criado pelo governo do liberal Carlos Leras 

Restrepo como estratégia para isolar o movimento guerrilheiro e canalizar pela via 

institucional o descontentamento dos colonos. O acordo estabelecido naquela reunião ficou 

conhecido como “Pacto de Chicoral”. Por meio desse pacto, os grandes proprietários de terra 

tinham novas garantias do Estado contra as tentativas dos camponeses de ocupação das terras 

improdutivas e realização “por baixo” da reforma agrária. Os acordos de Chicoral ganhariam 

expressão político-institucional definitiva com a promulgação da Lei 4 de 1973 a qual, na 

prática, revogava a Lei 135 de 1961.  

Mas estas concepções que se confrontavam eram, em última instância, expressão de 

um processo que ocorria nas profundas estruturas da formação econômico-social colombiana 

e a modificava? Qual delas conseguiu representar ou direcionar realmente o Estado em 

relação à economia e à expansão capitalista?  

A tentativa de responder minimamente a estas questões será efetuada nos capítulos 

seguintes, o que exige, em primeiro lugar, a retomada de indicações teóricas que permitam 

abordar o problema do ponto de vista da História Econômica. 
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2 A constituição da moderna propriedade: desafios para a análise da questão agrária na 

Colômbia 

 

 

Para a análise sobre a questão agrária na Colômbia na segunda metade do século XX 

serão feitas algumas considerações de caráter teórico-metodológico, as quais servirão de base 

para a definição do objeto de pesquisa e como abordá-lo. 

O primeiro aspecto a ser ressaltado em relação à presente pesquisa é que seu objeto –

o processo de formação da moderna propriedade fundiária na Colômbia – foi considerado 

como pano de fundo para as acirradas disputas e conflitos entre as classes sociais que 

ocorreram no país no século XX, assumindo inclusive a forma de luta armada. Assim, a 

perspectiva adotada concebe que as lutas sociais na Colômbia nas décadas de 1960 e 1970 

tinham seu fundamento material nas relações sociais que definiam a propriedade da terra.  

O desafio para a interpretação encontra-se no fato de que aquelas relações sociais de 

propriedade se encontravam em processo de transformação, dado o impacto da ação do capital 

e do Estado, e de modo algum constituíam um fenômeno “estático” em sua dinâmica interna. 

Como será visto neste estudo, houve um intenso debate se no período histórico abordado o 

capitalismo já seria a forma social predominante do ponto de vista das forças produtivas e das 

relações sociais de produção. Independentemente de persistirem ou não aspectos pré-

capitalistas na exploração da propriedade e nas relações sociais a ela inerentes, como 

postulavam alguns intelectuais comunistas colombianos, considera-se aqui que a tendência 

histórica principal era a da afirmação da propriedade capitalista. Sem dúvida que os aspectos 

sociais e históricos oriundos da formação colonial e dependente da Colômbia constituíam 

elementos daquele processo, mas os pressupostos fundamentais daquela transição eram os do 

capitalismo do século XX. 

 

 

2.1 O processo de formação do capitalismo agrário: aspectos teóricos 

 

 

Retomando-se a sugestão contida nas obras de alguns dos principais autores situados 

no campo marxismo, a abordagem da questão agrária deve levar em consideração duas 

dimensões principais: o processo histórico em suas dimensões fundamentais, as quais tendem 

a constituir as relações sociais e de produção permanentes que circunscrevem o campo de 
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ação das classes sociais; os sujeitos históricos que atuam no campo delimitado por essas 

mesmas relações e que podem, por sua ação, modifica-las ao longo da história e produzir 

novos padrões de relações sociais de produção – até o limite de modificação e revolução no 

interior do próprio modo de produção social vigente. Nessa perspectiva, o desafio principal 

para o historiador em relação ao seu objeto de estudo é o de captar essa dialética entre sujeito 

e processo que está no âmago e na história de cada sociedade.  

Em sua contribuição à coletânea de artigos sobre a história do marxismo organizada 

por Eric Hobsbawm, o húngaro András Hegedüs, em artigo dedicado à questão agrária, 

apontou com precisão para este desafio e as variáveis fundamentais que o envolvem:  

 

 

A questão agrária no marxismo se apresenta, em parte, como análise das 

relações de propriedade e de produção vigentes no modo de produção agrícola, 

mais ou menos diferentes das da indústria, com base no pressuposto de que também 

o desenvolvimento da agricultura, tal como o de toda a sociedade, ocorre sob o 

influxo de leis rigorosas – que agem com a força das leis naturais – que a ciência 

deve iluminar. E em parte, porém, apresenta-se como questão camponesa, como 

complementação da investigação sobre a estrutura social. Segundo esta 
abordagem, os camponeses constituem uma classe de transição: por um lado, no 

sentido histórico de transitoriedade – ou seja, os camponeses são uma formação 

econômico-social já desaparecida no Ocidente, o elemento criador do feudalismo, 

mas continuam a existir também no capitalismo –; por outro, no sentido estrutural da 

transitoriedade, isto é, os camponeses constituem uma classe de transição entre as 

duas classes fundamentais do capitalismo, a classe operária e a dos capitalistas. O 

marxismo, além disto, analisa a articulação estrutural interna da classe camponesa e 

define nesta base a relação da classe operária, ou do partido da classe operária, com 

os diferentes estratos da classe camponesa, formulando também os programas 

agrários dos partidos operários socialistas (ou social-democratas) (HEGEDÜS, 

1986, p.149, grifo nosso). 

 

 

Assim, o autor chama a atenção para a necessidade da análise das relações de 

propriedade e de produção, as quais constituem uma “estrutura social” a ser investigada. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que tal estrutura social está susceptível – pela própria ação dos 

sujeitos (as classes sociais) e da luta de classes – a transformações, daí a noção marxista de 

processo histórico, evidenciada nas análises sobre processos de transição histórico-social. 

Tendo em vista este aspecto, Hegedüs identifica no camponês o sujeito histórico – “classe de 

transição” – que confere particularidade à questão agrária e uma das chaves para se interpretar 

o processo capitalista no campo. Mas, como também ressalta o autor, esta não era uma 

questão apenas teórica, posto que identificar o papel político-social dos camponeses nos 

processos de transição para o capitalismo e o socialismo foi uma necessidade histórica para as 

forças sociais identificadas ao proletariado, daí a necessidade de elaboração de um “Programa 
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Agrário” – motivação política das interpretações marxistas sobre a questão agrária, como nos 

clássicos A Questão Agrária, de Kautsky, e O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, de 

Lênin, ambas publicadas em 1899. Mas, nessa questão subjacente à questão agrária, a 

chamada questão camponesa, a problemática de fundo era sobre o papel histórico dos 

camponeses, se a esses ainda caberia ou não a condição de sujeitos da história e agentes da 

mudança social.  

Porém, essa importante questão sobre o papel político dos camponeses não será 

abordada nesse momento. Para fins analíticos e também de exposição do objeto, o que 

importa agora é delimitar essas duas dimensões fundamentais – sujeito e processo – a serem 

levadas em consideração na investigação sobre a história econômico-agrária da Colômbia 

entre as décadas de 1960 e 1970.  

A proposta de investigação sobre o processo geral de transformações ocorridas no 

campo no período abordado aqui apresentada, retoma as indicações contidas na crítica da 

economia política burguesa elaborada por Marx, em especial a análise do autor sobre a renda 

da terra e a constituição da propriedade fundiária capitalista. 

 

 

2.1.1 Karl Marx: a renda da terra e a constituição da moderna propriedade fundiária 

 

 

Uma referência para a compreensão da propriedade privada capitalista e as relações 

que ela pressupõe encontra-se nos estudos históricos de Marx sobre o modo como o capital 

submeteu à sua hegemonia as diversas formas de relações sociais de produção, como aquelas 

que prevaleciam no campo durante o período feudal. Um dos aspectos importantes a ser 

observado nessa análise de Marx está na relação entre renda da terra e propriedade da terra 

nos estudos que realizou a partir da década de 1850, como aparece nos Grundrisse e que 

serviria de base para O Capital, publicado na década seguinte. Hegedüs chamou a atenção 

para a teoria da renda fundiária contida em O Capital como a crítica da economia política 

aplicada à questão agrária, embora, segundo seu diagnóstico, não tenha sido devidamente 

aproveitada em suas implicações políticas:  
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A primeira – a teoria da renda fundiária – nada mais é do que que a incorporação da 

questão agrária à economia política marxiana, o que fornece – especialmente através 

da tese da renda fundiária absoluta – uma sólida base teórica a uma das 

reinvindicações fundamentais dos programas agrários socialistas: a nacionalização 

da propriedade fundiária. Esta teoria, porém, não exerceu de modo algum um efeito 

revolucionário, como aconteceu, ao contrário, com a teoria do valor ou da mais-

valia, no que se refere à exploração dos operários (HEGEDÜS, 1986, p.152). 

 

Nesse sentido, a presente pesquisa propõe o desafio de resgatar a teoria da renda da 

terra elaborada por Marx e elucidar sua relação com a mudança social. Um primeiro ponto a 

ser ressaltado na teoria de Marx sobre a propriedade fundiária moderna é que ela é concebida 

em íntima ligação ao capital, sendo historicamente por ele determinada. Nos Grundrisse isto 

foi colocado com precisão: 

 

 

Na história, ocorrem outros sistemas que constituem o fundamento material do 

desenvolvimento incompleto do valor. Como o valor de troca desempenha aqui 

apenas um papel acessório ao lado do valor de uso, aparece como sua base real não o 
capital, mas a relação da propriedade fundiária. A propriedade fundiária moderna, 

por comparação, não pode de modo algum ser compreendida sem o pressuposto do 

capital porque não pode existir sem ele e aparece historicamente de fato como uma 

forma engendrada pelo capital, posta como forma adequada a ele, da configuração 

histórica precedente da propriedade fundiária (MARX, 2011, p. 194, grifos do 

autor).  

 

 

Portanto, a forma da propriedade moderna está subsumida às determinações do 

capital. A relação capital-propriedade fundiária reveste-se de grande importância para a 

compreensão de como o capitalismo, como modo de produção, torna-se hegemônico em 

determinada formação sócio-histórica, tanto que Marx (2011, p. 194) afirma que “é 

precisamente no desenvolvimento da propriedade fundiária que podem ser estudadas a vitória 

e a formação progressivas do capital”. Não seria à toa, portanto, que vários estudos marxistas 

posteriores analisariam o desenvolvimento do capitalismo em distintos países exatamente a 

partir da questão agrária e de como o seu desfecho definiu a particularidade histórica do 

capitalismo em cada caso. 

O elemento fundamental da reflexão de Marx desenvolvida nos Grundrisse e 

retomada em O Capital é que a expansão das forças produtivas do capital tende 

necessariamente a superar e eliminar as antigas formas de propriedade
13

, inserindo-as na 

                                                
13 Conforme Marx (2011, p. 215) “[...] o capital, entretanto, não só enquanto se produzindo a si mesmo 

(materialmente, pela indústria etc., pondo preços, desenvolvendo as forças produtivas), mas ao mesmo tempo 

como criador de valores, tem de pôr um valor ou forma de riqueza especificamente diferente do capital. Esse 

valor é a renda da terra. Ela é a única criação de valor do capital como valor diferente de si mesmo, diferente de 

sua própria produção. Tanto por sua natureza quanto historicamente, o capital é o criador da moderna 
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lógica capitalista, as quais participarão do processo de acumulação de capital seja por meio da 

produção da renda da terra ou do lucro, de acordo com o grau de penetração capitalista na 

formação econômico-social em questão. 

Para que ocorra o predomínio da “concepção capitalista” foram necessários 

historicamente, como apontam os próprios estudos de Marx, alguns processos fundamentais, 

como a expropriação da terra de seus produtores diretos – a qual implicou a concentração de 

terras em mãos de proprietários privados –, a conversão de camponeses em proletários e a 

hegemonia do capital industrial sobre o conjunto da sociedade. Assim, a propriedade fundiária 

moderna, determinada pelo capital, também incorpora o trabalho assalariado, contribuindo 

para a reprodução das relações sociais capitalistas no espaço da propriedade privada. Para a 

propriedade fundiária se desenvolver no sentido do capitalismo é necessário reconfigurar as 

anteriores relações sociais que nela predominavam, para que possa explorar o trabalho 

assalariado.  

Por isso, neste momento é necessário compreender mais a fundo a teoria marxiana da 

renda da terra e desvendar a partir de suas reflexões como o capital subordina as relações de 

produção no campo. Marx tem como referência para suas conclusões o país mais avançado do 

ponto de vista capitalista à sua época – a Inglaterra. Portanto o autor destina sua reflexão à 

análise da propriedade do solo na condição em que a agricultura já está dominada pelo modo 

de produção capitalista. Neste caso, a teoria da renda da terra é analisada a partir das relações 

sociais associadas ao monopólio da propriedade privada e do processo de criação de 

excedente gerado no capitalismo: 

 

 

El análisis de propiedad del suelo en sus distintas formas históricas rebasa los 

límites de esta obra. Sólo nos ocupamos de ella en la medida en que una parte de la 

plusvalía producida por el capital va a parar a manos del terrateniente. Por tanto, 

suponemos que la agricultura, exactamente lo mismo que la manufactura, se halla 

dominada por el modo capitalista de producción, es decir, que la agricultura es 

explotada por los capitalistas que, por el momento, sólo se distinguen de los demás 
capitalistas por el elemento en que se invierte su capital (MARX, 2012, p. 5). 

 

 

Nesta passagem Marx chama a atenção para um sistema onde há a extração de mais-

valia na agricultura, condição esta que pode ser distinta das demais relações de produção que 

                                                                                                                                                   
propriedade fundiária, da renda da terra; por isso, sua ação aparece igualmente como dissolução da forma antiga 

de propriedade fundiária. A nova forma emerge da ação do capital sobre a antiga. O capital é isso – sob um 

aspecto – como criador da agricultura moderna”. 
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predominam em países ainda em fase de transição para o capitalismo. Seu interesse reside, 

portanto, em desvendar o processo de constituição da renda da terra onde o modo de produção 

capitalista perpassa todas as esferas da sociedade, onde o capital, assim como na indústria, 

busca valorizar-se, submetendo a terra e os que nela produzem ao seu interesse:  

 

  

La hipótesis de que el modo de producción capitalista se ha apoderado de la 

agricultura implica que domina todas las esferas de la producción y de la sociedad 

burguesa, esto es, que se dan también, en toda su madurez, sus condiciones, tales 

como la libre competencia de los capitales, la transferibilidad de los mismos de una 
esfera de la producción a otra, igual nivel de ganancia media, etc. La forma de 

propiedad territorial considerada por nosotros es una forma específica de ella, la 

forma modificada por la acción del capital y del modo capitalista de producción, 

bien de la propiedad feudal del suelo, bien de la agricultura practicada por pequeños 

campesinos como rama de alimentación, forma en que la posesión de la tierra 

aparece como una de las condiciones de producción para el productor directo en su 

propiedad del suelo como la condición más favorable, para el florecimiento de su 

modo de producción (MARX, 2012, p. 5-6). 

 

 

A chave, portanto, está em desvendar como mesmo onde não existe ainda relações de 

produção estritamente capitalistas, o capital cria condições para sua realização
14

. Um dos 

pontos salientados por Marx é o entendimento de como algo que não tem valor por sua 

própria natureza – a terra – mesmo sem ser fruto do trabalho humano possui e gera valor. O 

autor busca no processo de extração de mais-valia, na separação do trabalhador (leia-se 

expropriação camponesa) de seus meios de produção, transformando-os em operários 

agrícolas, a explicação para esse processo. No entanto, como expõe Marx, o desafio está em 

desvendar como foi formada esse proletariado no campo, como ocorreu essa reconfiguração 

das relações de trabalho em que os antigos agricultores passaram a ser empregados por um 

capitalista no mesmo espaço geográfico, sem que o camponês tenha abandonado sua terra, 

embora, ela não seja suficiente para satisfazer suas demandas agora que está inserido no 

sistema capitalista:  

 

                                                
14 Ou seja, quando o capital se apoderou do campo e das relações de produção que ali existiam, isso significa que 

o conjunto daquela sociedade, ou uma determinada totalidade histórico-social (em termos marxistas) está 

subordinada ao capital. Daí a importância, por exemplo, das análises sobre a via prussiana empreendidas por 

Lênin e outros autores do campo marxista. Ou seja, quando sabemos que o novo (o capital, a sociedade 

burguesa) apoderou-se do mundo antigo? Quando o capital se apoderou das relações de produção na terra – pois 

ali encontra-se o cerne do mundo antigo, de seu modo de produzir e conceber a vida. À medida em que o capital 

ali estabeleceu a moderna propriedade fundiária, da base material daquele antigo mundo restou apenas 

expressões ideológicas que resistem ao tempo, como o folclore. 

 



39 

Si el modo capitalista de producción presupone en general la expropiación de los 

obreros con respecto a las condiciones de trabajo, en la agricultura presupone la 

expropiación de los obreros agrícolas respecto de la tierra y su subordinación a un 

capitalista, que explota la agricultura para obtener una ganancia. Así, pues, para 

nuestra exposición, es una objeción totalmente indiferente recordar que han existido 

o aún existen otras formas de propiedad del suelo e de agricultura. Solo puede 

afectar a los economistas, quienes tratan el modo capitalista de producción en la 

agricultura y su correspondiente forma de propiedad del suelo, no como categorías 

históricas, sino como categorías eternas. Para nosotros, es necesario estudiar la 

forma moderna de la propiedad del suelo, pues se trata en general de estudiar las 

relaciones determinadas de producción y de circulación que surgen de la inversión 
del capital en la agricultura. Sin esto sería incompleto el análisis del capital. Nos 

limitamos, pues, exclusivamente a la inversión de capital en la agricultura 

propiamente dicha, es decir, en la producción de la materia vegetal básica que vive 

una población (MARX, 2012, p. 6). 

 

 

Nesse sentido, para além de se desvendar como se dá o processo de proletarização do 

camponês, Marx está preocupado em entender como é gerado o excedente de capital em favor 

do latifundiário
15

. Dado que a renda da terra é a remuneração pelo uso da terra em forma de 

capital, ela pode ser obtida a partir de duas possibilidades históricas: 

 

 

A primeira, quando os proprietários de terra se constituem produtores capitalistas 

comandando o capital no campo na busca de extração de trabalho excedente; e a 

segunda, refere-se à forma clássica (trabalhadores, capitalistas e proprietários) em 

que o proprietário cede terreno ao arrendatário capitalista para explorar 

trabalhadores, recebendo uma renda pela utilização da terra (CARIO, BUZANELO, 

1986, p. 34). 

 

 

Assim, a figura do grande proprietário e do capitalista coincidem no primeiro caso, 

mas não é por isso que a renda deixa de existir, pois a agricultura, permeada pelas relações 

capitalistas de produção, não deixará de gerar lucro para o proprietário capitalista. Aqui renda 

e lucro se fundem. No segundo caso, surge a figura do arrendatário como principal meio de 

realização da renda da terra para o latifundiário. Aquele destina parte de seu lucro gerado pela 

extração de mais-valia para o proprietário da terra como pagamento pela permissão de uso da 

                                                
15 Note-se aqui que Marx dá a chave para a compreensão de uma das frações das classes dominantes no 
capitalismo, os grandes proprietários de terra. Em especial, ele está mostrando como se constitui a base material 

dos latifundiários (que pelo monopólio da terra são beneficiados tanto pelo trabalho realizado pelo proletariado 

quanto pela necessidade que o capital tem de investir na terra e pagar-lhes “tributos”). Essa fração da classe 

dominante tem tudo para converter-se em camada de chumbo – vivendo às expensas dos setores produtivos – ou 

reinvestirem o que obtém com a renda da terra em capital e converterem-se em capitalistas modernos – 

industriais ou financistas. De todo modo, essa classe (ou fração de classe), pelas próprias indicações de Marx, 

situa-se nas relações de produção de um modo que tende a posicionar-se como classe reacionária à medida em 

que surgem pressões democratizantes na reorganização das relações sociais de produção – como ocorreu na 

Colômbia. 
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mesma. Desta forma, Marx busca demonstrar de onde provém a renda fundiária do grande 

proprietário, que nada mais faz do que ceder seu solo para cultivo capitalista. São os 

arrendatários, em última instância, os responsáveis pela dinamização do modo de produção no 

campo
16

. Por um lado, eles arrendam dos grandes proprietários terras ociosas e nela investem, 

no intuito de melhorar as condições de produção, pagando pelo arrendo em dinheiro, ou seja, 

transferem parte do lucro de sua produção para o grande proprietário. Por outro lado, porque 

para a dinamização de sua produção, há a demanda por mão-de-obra assalariada, de onde é 

extraída a mais-valia que compõe o lucro pago ao proprietário:  

 

 

La premisa en el modo capitalista de producción es, por tanto, la siguiente: los 

verdaderos agricultores son obreros asalariados, empleados por un capitalista, el 

arrendatario, el cual practica la agricultura solamente como un campo especial de 

explotación del capital, como inversión de su capital en una rama especial de la 
producción. Este capitalista arrendatario paga al terrateniente, al propietario de la 

tierra explotada por él, en determinados plazos, por ejemplo, anualmente, una suma 

de dinero establecida contractualmente (exactamente lo mismo que el prestatario de 

capital monetario paga determinados intereses) por el permiso para emplear su 

capital en este campo especial de producción. Esta suma de dinero se llama renta del 

suelo, provenga de tierras de cultivo, solares de construcción, minas pesquerías, 

bosques, etc. Se paga por todo el tiempo durante el cual el terrateniente haya cedido, 

arrendado contractualmente el suelo al arrendatario. Por tanto, la renta del suelo es 

aquí la forma en que se realiza, se valoriza económicamente la propiedad 

inmueble. Además, tenemos aquí, juntas y enfrentadas, las tres clases que 

constituyen el marco de la sociedad moderna: obreros asalariados, capitalistas 
industriales y terratenientes (MARX, 2012, p. 10-11, grifo nosso).  

 

 

Marx, ao considerar o desenvolvimento do capitalismo nos casos clássicos, revela 

que a condição para sua consolidação no campo é a presença de arrendatários que empregam 

capital
17

. Neste caso, é o arrendatário que gera a renda da terra para o grande proprietário, é 

ele o responsável pela contratação de mão-de-obra assalariada no campo e a consequente 

extração de mais-valia. É a partir disso que se configuram as relações de produção capitalistas 

no campo, cuja base é a existência de proletários agrícolas, capitalistas (neste caso os 

                                                
16 É importante observar que aqui temos outra chave teórica importante fornecida por Marx, ou seja, dentre as 

frações das classes dominantes, são os arrendatários que cumprem esse papel dinamizador. Uma questão 

importante a ser respondida tanto na Colômbia quanto na América Latina em geral é sobre quem cumpriu o 

papel do arrendatário no momento chave da transição nos séculos XIX e XX? Uma das conclusões desta 

pesquisa, como será demonstrado no decorrer do estudo, é que uma dessas “classes em transição” foi 

representada pelo colono. 
17 “Foi, pois, o arrendamento feito a terceiros, a arrendatários capitalistas, a forma encontrada de canalizar-se o 

capital exigido para o desenvolvimento da agricultura” (KAUTSKY, 1986, p. 80).  
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arrendatários) e os latifundiários
18

. Nesta linha de raciocínio, o capital invertido pelo 

arrendatário acaba por transformar e revolucionar completamente as estruturas sociais no 

campo.  

Em seu debate sobre a renda da terra com Ricardo, Marx analisa minuciosamente 

como esta é constituída – como renda diferencial I e II e renda absoluta
19

. Para a pesquisa 

aqui empreendida, mais que analisar as derivações da renda da terra analisadas por Marx, 

cabe em primeira instância compreender em que circunstâncias se processa o modo capitalista 

de produção no campo.  Desta forma passa-se à discussão sobre a genealogia da renda da terra 

feita por Marx em O Capital, a saber: a renda em trabalho, a renda em produtos, a renda em 

dinheiro, a renda presente na parceria e na pequena propriedade camponesa e finalmente, a 

renda nas colônias.  

 

 

                                                
18 A esse respeito Kautsky (1986, p. 81) observou que: “Os três grandes grupos característicos da sociedade 

capitalista diferenciam-se perfeitamente um de outro dentro do sistema capitalista de arrendamento: o 

proprietário da terra e o dono dos demais meios de produção, ou seja, o capitalista, são duas pessoas distintas às 
quais opõe-se o assalariado que é explorado pelo capitalista. O assalariado recebe sua remuneração pelo trabalho 

feito, o capitalista recebe o lucro empresarial e o dono da terra recebe a renda fundiária”.  
19 Conforme Paulani (s/d, p. 10): “A renda diferencial, seja ela de tipo ricardiano ou do tipo adicionado por 

Marx, é também sobrelucro, só que sobrelucro apurado no setor agrícola, onde a terra faz parte do conjunto dos 

meios de produção. A existência da propriedade privada da terra faz com que esse valor, produzido no processo 

produtivo, gerado, portanto, pelo trabalho, e gerado num nível que supera o do pagamento do salário somado ao 

lucro médio, seja apropriado não como sobrelucro, mas como renda fundiária. Surge na trama, portanto, uma 

nova classe de personagens e um novo tipo de rendimento. A renda fundiária, que é devida ao dono da terra e 

que tem no sobrelucro sua base material, é rendimento que deriva da mera propriedade. Os proprietários 

fundiários, graças ao monopólio que têm de “determinadas partes do globo terrestre e seus anexos”, para usar os 

termos de Marx, capturam parte do valor gerado em sua porção de terra e se apropriam dele sob a forma de 

renda. São, portanto, rentistas. Sua remuneração deve-se a um elemento, a propriedade privada, que não se 
relaciona diretamente ao processo produtivo, mas é externo a ele. A magnitude dessa renda depende de uma série 

de variáveis, muitas das quais diretamente relacionadas à forma como se realiza o processo de produção, mas o 

que garante a existência desse tipo de remuneração não é a participação de seu beneficiário nesse processo, mas 

o simples fato de ele ter a propriedade de um meio de produção fundamental para a produção do tipo de bem em 

questão. No caso da renda absoluta, essas últimas observações se colocam com a mesma pertinência. Os donos 

de terra capturam uma parte do valor gerado em seu território e se apropriam dele sob a forma de renda. São, 

portanto, rentistas, e seu “direito” a essa renda deve-se ao fato de serem proprietários de uma parte do globo. A 

diferença é que, ao invés de o proprietário simplesmente se apossar de uma parcela do valor gerado que, de outra 

forma, seria apropriado pelo arrendatário capitalista como sobrelucro, ele impede que uma parcela do valor 

excedente produzido em sua terra seja oferecida ao processo de equiparação na distribuição da mais valia gerada 

pelo capital global. Em função disso, reduz-se a massa de valor excedente que vai servir de base para a 
construção da taxa média de lucro, reduzindo-se, portanto, essa taxa em relação ao que ela poderia ser na 

ausência dessa captura. Nesse sentido, apesar de o dono de terra estar retendo para si parte do valor gerado em 

seu território, ele não está surrupiando esta porção de valor apenas do arrendatário capitalista que explora suas 

terras, mas de toda a classe burguesa. Parte da mais valia do setor agrícola, que é sempre superior àquela 

produzida por outros setores, metamorfoseia-se em renda fundiária, renda essa que não pode ser assimilada à 

renda diferencial, porque sua base não tem de ver com diferenciais de produtividade entre empreendimentos do 

mesmo setor, ou seja, com sobrelucro, mas com a mera existência da propriedade privada da terra. É claro que 

tal condição coloca limites à existência da renda absoluta, o mais visível deles sendo a manutenção, no setor 

agrícola, de uma composição orgânica do capital inferior à dos demais setores. 
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2.1.2 Formas da renda da terra 

 

 

Considerando a renda da terra como expressão teórica do modo de produção 

capitalista, Marx chama a atenção para se entender como a mais-valia gerada no processo de 

produção social geral torna-se lucro cuja parte vai parar no bolso do grande proprietário em 

forma de renda da terra:  

 

 

Toda la dificultad del análisis de la renta consistía, por tanto, en explicar el 
remanente de la ganancia agrícola sobre la ganancia media, no la plusvalía, sino la 

plusvalía remanente característica de esta rama de producción, por consiguiente, 

tampoco “el producto neto”, sino el remanente de este producto neto sobre el 

producto neto de las otras ramas industriales. La propia ganancia media es un 

producto, una creación del proceso de vida social que se desarrolla bajo relaciones 

de producción históricas muy concretas, un producto que, como ya hemos visto, 

presupone una mediación muy larga. Para poder hablar en general de un remanente 

sobre la ganancia media, esta misma ganancia media tiene que existir como pauta y, 

tal como ocurre en el modo capitalista de producción, como regulador de la 

producción en general. Por tanto, en las formas sociales donde todavía no existe el 

capital que desempeña la función de exprimir todo plustrabajo y de apropiarse de 

primera mano toda plusvalía, donde, por tanto, el capital no se ha sometido el 
trabajo social o sólo lo ha sometido esporádicamente, no puede hablarse de renta en 

el sentido moderno (MARX, 2012, pp. 224-225). 

 

 

A preocupação de Marx está em compreender como há um remanescente do lucro 

médio gerado pela extração de mais-valia que compõe a renda da terra repassada ao 

latifundiário. Daí a importância de se entender como o capital submete as relações de trabalho 

no campo a ponto de gerar esse excedente do lucro médio. As consequências desse repasse de 

excedente para a economia global são diversas. Uma delas, bem apontada por Marx, é que o 

proprietário que possui o monopólio da terra, mesmo sem participar do processo de produção, 

recebe o lucro, na forma de renda fundiária, e torna-se um rentista
20

. Como já mencionado, tal 

renda adquire várias formas no processo histórico de acumulação de capital, que podem ser 

contemporâneas ou mesmo coexistirem num mesmo país.  

Para Marx, a forma mais simples de renda da terra é a renda em trabalho, ou seja, 

aquela em que o produtor é dono dos meios de produção, da terra onde vive e trabalha, enfim, 

dos meios de reprodução da sua própria existência material, mas trabalha gratuitamente 

                                                
20 Conforme Marx, esta renda pode aumentar conforme os recursos naturais presentes na propriedade, como: 

quedas d’água, solos mais férteis ou investimentos em fertilizantes. Esta discussão está presente em suas 

reflexões sobre a renda diferencial e absoluta. Não cabe aqui, no entanto, adentrar nesses pormenores.  
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alguns dias da semana na propriedade do latifundiário. Nesse caso, renda e mais-valia são 

idênticas. “La renta, no la ganancia, es la forma en que se manifiesta el plustrabajo no 

retribuido” (MARX, 2012, p. 233). Este sistema é característico do feudalismo, onde o 

produtor direto é privado de sua liberdade em relação ao latifundiário, mas possui sua 

autonomia, dado que garante sua subsistência por ser dono dos seus meios de produção. 

Conforme Marx (2012), este tipo de renda pode variar da servidão à gleba, com prestação de 

serviço pessoal, até a simples obrigação de pagar um tributo ao latifundiário. No entanto, ela 

também determina as relações políticas em diversos casos históricos concretos: 

 

 

La forma económica específica en que se extrae plustrabajo no retribuido de los 

productores directos, determina la relación de señorío y servidumbre, tal como surge 

directamente de la producción y repercute, a su vez, de un modo determinante sobre 

ella. Y en esto se basa toda la configuración de la comunidad económica, nacida ella 
misma de las relaciones de producción, y con ello, al mismo tiempo, su forma 

política específica. La relación directa existente entre los propietarios de las 

condiciones de producción y los productores directos – una relación cuya forma 

corresponde siempre de un modo natural a un determinado grado de desarrollo del 

tipo de trabajo y, por tanto, a su fuerza productiva social – es donde encontramos el 

secreto más recóndito, la base oculta de toda la construcción social y, por 

consiguiente, también la forma política de la relación de soberanía y dependencia, en 

suma, de cada forma específica de Estado. Esto no impide que la misma base 

económica la misma por lo que respecta a las condiciones principales – pueda 

manifestarse en infinitas variaciones y gradaciones debidas a distintas e 

innumerables circunstancias empíricas, condiciones naturales, relaciones de raza, 
influencias históricas que actúan desde afuera, etc., variaciones y gradaciones que 

sólo pueden comprenderse mediante el análisis de estas circunstancias empíricas 

dadas.  

 

 

Com isso, Marx abre espaço para a análise de como essa forma de extração do 

excedente incide nas relações de poder. Melhor dizendo, como em certos casos, é necessária a 

imposição da relação de dominação para submeter o trabalhador às diversas formas de 

prestação de serviços, agindo como fator extraeconômico para a extração de mais-trabalho, 

seja ele por meio da violência direta, como a realizada na Índia para anular a autonomia dos 

pequenos camponeses, seja ela na forma da privação da liberdade pessoal como na 

escravidão, ou mesmo aquela na qual o Estado é o proprietário supremo a receber a renda 

como imposto, como na Ásia (MARX, 2012).  

Do ponto de vista da análise de um possível passo ao modo de produção capitalista, 

ou como salienta Marx (2012, p. 236) “si queremos antecipar la forma de expresión 

capitalista”, é necessário compreender como neste ambiente o agricultor pode criar para si o 

lucro. A forma da renda da terra que numa escala “evolutiva” procede a renda em trabalho é a 
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renda em produtos. No entanto, Marx afirma que essa transformação não acarreta 

necessariamente, no sentido econômico, à mudança da essência da renda da terra. Nela o 

agricultor pode utilizar o mais-trabalho a seu favor, empregando sua força de trabalho não 

somente à agricultura, mas também, por exemplo, na indústria doméstica rural. Sua diferença 

em relação à forma anterior reside no fato de que a renda repassada ao grande proprietário em 

forma de produto o isenta de sofrer qualquer coação direta e este repasse fica inteiramente sob 

a responsabilidade do produtor direto, que por sua vez pode gerar um excedente para si e 

adquirir meios para explorar trabalho alheio. Conforme Marx (2012, p. 239): “En esta 

relación, el productor directo dispone más o menos del empleo de todo su tiempo de trabajo, 

aunque una parte de él, que originariamente es todo o casi toda la parte restante, sigue 

perteneciendo gratuitamente al terrateniente”. 

Essa forma caracteriza a quase completa autossuficiência da família camponesa em 

relação ao mercado e ao processo produtivo em geral. Por isso ela não é parte de um sistema 

capitalista desenvolvido. Conforme Marx (2012, p. 241) “esta forma es totalmente apta para 

servir de base a estados sociales estacionarios, como vemos, por ejemplo, en Asia”. E, ainda, 

este tipo de relação de produção é um limite para o produtor direto, pois o mais produto 

gerado por sua própria força de trabalho e repassado ao grande proprietário pode leva-lo à sua 

completa miséria se não for possível a ampliação de sua produção para satisfazer a renda a ser 

paga. Marx cita como exemplo deste caso a exploração dos ingleses na Índia.  

Porém, como Lenin chamaria a atenção posteriormente em O Desenvolvimento do 

Capitalismo na Rússia, pela renda em produtos ou em espécie o produtor ganha maior 

independência e tem a possibilidade de adquirir com seu trabalho um excedente para além de 

suas necessidades básicas. Nesse caso, o autor capta, seguindo as indicações de Marx, uma 

contradição própria à condição camponesa no longo processo de transição ao capitalismo, ou 

seja, “ainda sob o domínio da economia natural, com a primeira ampliação da autonomia dos 

camponeses dependentes, já aparecem os germes da sua desintegração” (LENIN, 1985, 

p.114). Autonomia, paradoxalmente, converter-se-á historicamente em caminho para a 

dissolução dessa classe, o que permite retomar a ideia de “classe de transição”, de Hegedüs. 

Mas, como observa o próprio Lenin, é no passo seguinte que essa tendência se manifesta com 

clareza. 

Seguindo a gênese traçada por Marx, a renda em produtos se metamorfoseia em 

renda em dinheiro. Neste caso, o produtor direto paga ao grande proprietário a renda em 

dinheiro pelo uso do solo. Assim, o produtor precisa transformar seus produtos em 

mercadorias. Por isso, diferentemente das duas outras formas anteriores, onde mais-valia e 
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mais-trabalho não retribuído coincidem, a renda em dinheiro deve necessariamente conduzir à 

transformação da terra de propriedade camponesa livre em terra explorada pelo capital, cuja 

renda é paga por um arrendatário capitalista. Marx (2012, p. 245, grifo nosso) é preciso ao 

descrever esse processo:  

 

 

Con la renta en dinero se transforma necesariamente la relación consuetudinaria 

tradicional entre una parte de los vasallos que poseen y trabajan la tierra y el 

propietario en una relación monetaria pura, contractual, determinada de acuerdo con 

las reglas fijas del derecho positivo. Por eso, el poseedor cultivador se convierte 

objetivamente en mero arrendatario.  

 

 

Além de chamar a atenção para essa transformação dos pequenos camponeses em 

arrendatários, Marx também enfatiza que em condições gerais de produção em que no 

processo histórico de penetração do capitalismo no campo, o capital subordina as relações de 

trabalho agrícolas, ocorre também, sob diversas formas, a expropriação dos pequenos 

camponeses para substituí-los por arrendatários capitalistas. Todo esse processo é 

acompanhado pela contratação em dinheiro de uma classe de trabalhadores temporários. 

Outra importante diferenciação é que a renda em dinheiro extrapola os limites rurais. 

Levando-se em consideração que ela ocorre em um determinado momento histórico cujo 

desenvolvimento do capitalismo já pressupõe a circulação de mercadorias em todas as esferas 

sociais, o arrendatário também pode partir de uma esfera social que não seja o campo. Ele 

pode ser um capitalista urbano que investe na agricultura arrendando terrenos, contratando 

mão-de-obra assalariada, extraindo mais-valia e obtendo lucro
21

. Nessa forma: 

 

 

El arrendatario se convierte en el verdadero comandante de estos obreros agrícolas y 

en el verdadero explotador de su plustrabajo, mientras que el terrateniente sólo 

mantiene ahora una relación directa y, por cierto, una mera relación monetaria y 

contractual, con este arrendatario capitalista […] No es sino una parte remanente de 

esta plusvalía extraída por él, gracias a su capital y mediante la explotación directa 

de los obreros agrícolas, la que él entrega como renta al terrateniente22 (MARX, 

2012, p. 245-246).  

                                                
21 No entanto, Marx (2012, p. 245) salienta que: “Esta forma sólo puede convertirse en regla general en los 

países en que la transición del modo feudal al modo capitalista de producción dominan el mercado mundial”. O 

caso exemplar analisado por Marx e referência para seu estudo é a Inglaterra.  
22 Conforme Paulani (2012) os latifundiários acabam “surrupiando” uma parte do excedente do conjunto da 

classe burguesa e configuram-se materialmente como “rentistas” – na expressão da autora. Na Colômbia essa 

classe tem bastante peso. Tanto que Currie, como vimos, busca, por meio de políticas estatais, romper com esse 

círculo vicioso da acumulação capitalista na Colômbia e favorecer a extração do excedente (da mais-valia) pelo 

conjunto da burguesia (nacional e internacional). Uma outra oposição forte a esse parasitismo-rentista virá 
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O modo de produção, transformado paulatinamente em modo capitalista, nada mais 

faz do que submeter ao capital todo trabalho agrícola. Com a produção voltada para a 

conversão dos produtos em mercadorias é possível extrair o lucro médio que vem não 

necessariamente das relações sociais no campo, mas é regulado pelo comércio urbano. Mas há 

um aspecto fundamental a ser observado em relação à renda em dinheiro e que permite 

identificar linhas de discussão e interpretação que serão muito presentes na Europa e na 

América Latina nos séculos XIX e XX. Trata-se do fenômeno da decomposição histórica dos 

camponeses, vislumbrado por Lenin na fase em que o capitalismo agrário apresenta a forma 

renda em produtos. Segundo Lenin (1985, p.114), que também cita Marx: 

 

 

Esses germes, todavia, só podem se desenvolver com a forma seguinte da renda, a 

renda-dinheiro, que é uma simples modificação da forma da renda em produtos. O 

produtor imediato não entrega ao proprietário fundiário produtos, mas o preço 

desses produtos. A base dessa forma de renda é a mesma: o produtor imediato 

continua sendo o possuidor tradicional da terra, mas “essa base caminha no sentido 

da sua decomposição”. 

 

 

A antiga relação entre camponês dependente e proprietário fundiário passa a ser 

regida não mais por leis consuetudinárias, como na época feudal, mas por relações monetárias 

baseadas em contrato. “Isso conduz, de uma parte, à expropriação do antigo campesinato e, de 

outra, ao resgate, pelo camponês, da sua terra e da sua liberdade” (LENIN, 1985, p.115). 

Nesse processo histórico impulsionado pelo capital, os camponeses tendem a desaparecer. 

Essa constatação é importante, pois exerceria muita influência nos debates posteriores e, em 

especial para o estudo proposto, nas interpretações desenvolvidas pelos marxistas 

colombianos. 

                                                                                                                                                   
obviamente dos expropriados do campo. Nesse caso, propõem a reforma agrária como programa, ou seja, um 

outro meio de realizar o capitalismo e superar não necessariamente uma classe dominante pré-capitalista, mas 

que representava um capitalismo já superado pela dinâmica do século XX. Voltemos à velha questão proposta 

por Marx: uma sociedade não se propõe questões que já não tragam os pressupostos de sua solução. Ora, se 

pensarmos que na Colômbia, por um lado, há um setor burguês mais avançado (Currie) que propõe avanços e, 
por outro lado, um setor camponês que propõe reforma agrária, isso não seria a expressão ideal de relações 

sociais de produção capitalista que já existiam materialmente? Assim, o que estaria em jogo nos anos 60 não 

seria uma transição de pré-capitalismo para capitalismo; mas de um capitalismo de “rentistas” para um 

capitalismo burguês mais avançado, cujos representantes não seriam propriamente uma burguesia colombiana, 

mas os setores inseridos no Estado, como Currie? Ou por uma oposição de esquerda que pressionava por 

reformas políticas no mundo urbano (como o Partido Comunista Colombiano, movimento sindical, estudantil, 

etc) e pela reestruturação das relações de produção no campo (os camponeses, etc)? A presente pesquisa buscará 

responder a essas questões.  
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Por fim, no estudo de Marx, chega-se à forma transitória de extração da renda da 

terra: a parceria. Nela, conforme o autor, o cultivador, além de empregar sua força de trabalho 

na produção agrícola, também investe parte de seu capital na exploração e o grande 

proprietário, além de possuidor da terra, também emprega capital, cuja produção é repartida 

entre ambos
23

: 

 

 

Pero lo esencial es que la renta no aparece ya, aquí, como la forma normal de la 

plusvalía en general. De un lado, el aparcero, ya emplee trabajo propio o ajeno, tiene 

derecho a percibir una parte del producto, no en su calidad de trabajador, sino como 

poseedor de una parte de las herramientas de trabajo, como su propio capitalista. Por 

otro lado, el terrateniente no reclama exclusivamente su parte en razón de su 

propiedad sobre la tierra, sino también como prestamista de capital (MARX, 2012, 

p. 253).  

 

 

Nota-se, portanto, que neste tipo de modo de produção a divisão entre grande 

proprietário e arrendatário é clara. Ambos desempenham papéis distintos, porém de grande 

relevância no processo de produção. Há uma simbiose entre eles, no sentido de obterem 

retorno do capital empregado da melhor forma possível, sem privilégios de um sobre o outro. 

E aqui chega-se a uma parte essencial das reflexões de Marx para o estudo proposto: quando a 

figura do latifundiário e arrendatário coincidem, ou seja, quando o primeiro é dono das terras 

e dos meios de produção, mas também aquele que investe seu capital no processo produtivo, 

valendo-se inclusive da contratação de mão-de-obra agrícola. Embora Marx não se aprofunde 

nesta questão, a hipótese deste trabalho é que o capitalismo em vários países da América 

Latina acabou por se desenvolver e se consolidar desta maneira, e, ademais voltado para o 

mercado externo. A pergunta que fica é: seguindo as pistas deixadas por Marx como apoio 

para a investigação do período analisado na Colômbia, é possível dizer que o capitalismo já 

tenha se consolidado irreversivelmente ou haveria a predominância de formas atrasadas e 

semifeudais inerentes às relações de produção na grande propriedade? A este respeito, Marx 

considera que: 

 

 

 

                                                
23 Esta forma de renda da terra só não é completamente capitalista, pois segundo Marx (2012, p. 249) “[...] hace 

falta aqui, por parte del arrendatário, el capital suficiente. Por otro lado, la parte que percibe aqui el terrateniente 

no asume aquí la forma pura de renta”.  
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[…] hasta el sistema de plantaciones propiamente dicho, que trabaja para el mercado 

mundial y la economía de fincas, en la que el terrateniente cultiva la tierra por su 

cuenta, posee todos los instrumentos de producción y el explota trabajo, sea libre o 

no, de siervos pagados en especie o en dinero. Aquí coinciden el terrateniente y el 

propietario de los instrumentos de producción, por tanto, también explotador directo 

de los obreros incluidos entre estos elementos de producción. También coinciden 

renta y ganancia, no se da ninguna separación entre las distintas formas de la 

plusvalía. Todo el plustrabajo de los obreros, que aquí se presenta en plusproducto, 

les es extraído directamente por el propietario de todos los instrumentos de 

producción, entre los que se cuentan la tierra y los mismos productores en la forma 

originaria de la esclavitud (MARX, 2012, p. 250-251).  

 

 

Esta passagem é importante para demonstrar que nestes casos, particularmente nas 

citadas plantaciones
24

, a figura do arrendatário é inexistente e, portanto, o grande proprietário 

não é um mero rentista a receber o excedente gerado pelo arrendatário. Nesse caso, o 

latifundiário recebe todo o excedente por ele mesmo produzido – conforme citação acima, 

renda e lucro coincidem. É então que o moderno proprietário fundiário “precisa tão somente 

transformar seus trabalhadores em trabalhadores assalariados e produzir para obter lucro, em 

lugar de renda. Em sua pessoa estão pressupostos então o moderno arrendatário e o moderno 

proprietário da terra” (MARX, 2011, p. 216).  

Basta saber se para Marx, nesta forma, pode-se falar em consolidação do capitalismo 

como modo de produção hegemônico no campo. Para isso é necessário avaliar o grau de 

desenvolvimento do capitalismo na escala geral das relações de produção. Para esclarecer esta 

questão Marx (2012, p. 251) salienta que: 

 

 

Donde predomina la concepción capitalista, como ocurre en las plantaciones 

americanas, toda esta plusvalía se considera ganancia; donde no existe el modo 

capitalista de producción ni la mentalidad correspondiente a él transferida de países 

capitalistas, se la considera renta.  

 

 

No entanto, Marx adverte que em casos histórico-concretos nos quais predomina a 

forma da pequena propriedade, o modo de produção capitalistas ainda é pouco desenvolvido. 

Isso porque: 

 

 

                                                
24 Ou plantations, para utilizar o termo como reproduzido no Brasil, para se referir ao sistema agrícola baseado 

na produção de monoculturas em latifúndios e voltada para exportação.   
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Esta forma de propiedad de la tierra presupone que, como en las anteriores formas 

antiguas de la misma, la población rural tenga un gran predominio numérico sobre la 

población urbana, esto es, que, aunque impere por lo demás el modo capitalista de 

producción, éste se halle relativamente poco desarrollado y, por tanto, también en 

las otras ramas de la producción la concentración de capital se mueva dentro de 

límites estrechos, predomine la dispersión de capital (MARX, 2012, p. 251).  

 

 

De fato, o predomínio não apenas da população rural sobre a urbana, mas 

fundamentalmente de proprietários que garantam sua subsistência por sua vinculação à terra, 

constitui obstáculo à formação de um grande contingente de trabalhadores “livres como 

pássaros” (MARX, 2012), isto é, disponíveis para venderem força de trabalho assalariada, um 

dos pressupostos do capital. Neste modo de produção, o camponês também é dono da terra e 

dos meios de produção, no entanto, sua produção é destinada primeiramente à sua própria 

subsistência e somente depois de satisfeitas suas necessidades materiais é que seu produto 

entrará no mercado em forma de mercadoria. Neste caso, renda e lucro coincidem e vão parar 

no bolso do próprio produtor. No entanto, como assinala Marx, este tipo de propriedade, em 

que a propriedade da terra é premissa para sua existência, apresenta seus limites e o próprio 

desenvolvimento do sistema capitalista engendra sua decomposição. As causas para isso são: 

 

 

[...] destrucción de la industria doméstica rural, que constituye su complemento 

normal, a consecuencia del desarrollo de la gran industria; el empobrecimiento y 

agotamiento paulatinos de la tierra sometida a este cultivo; la usurpación, por los 

grandes terratenientes, de la propiedad colectiva, que constituye en todas partes el 

segundo complemento de la economía parcelaria y que hace posible el 

mantenimiento del ganado; la competencia de la agricultura en gran escala, ya sea en 

régimen de plantaciones o en régimen capitalista (MARX, 2012, p. 255).  

 

 

Deste modo, com o avanço do capitalismo no campo, em países com estrutura 

predominantemente camponesa, há a decomposição desta classe. Está aberto o caminho para 

sua transformação de proprietários livres a operários agrícolas separados de seus meios de 

produção
25

.  

 

 

                                                
25 Esta portanto, é a base do modo capitalista de produção: “Mas, por otro lado, la propiedad privada sobre el 

solo y, por tanto, la expropiación de la tierra de manos de los productores directos – propiedad privada de unos, 

que implica la no propiedad de otros sobre la tierra – constituye la base del modo capitalista de producción” 

(MARX, 2012, p. 261). 



50 

[...] la gran propiedad de la tierra mina la fuerza de trabajo a la última región en que 

se refugia su energía natural y donde se acumula como fondo de reserva para la 

renovación de la energía vital de las naciones: el propio campo. La gran industria y 

la gran agricultura explotada industrialmente actúan conjuntamente. Si 

originariamente se separan por el hecho de que la primera devasta y arruina más 

bien la fuerza de trabajo y, por tanto, la fuerza natural del hombre, ya la segunda 

más directamente la fuerza natural de la tierra, más tarde, sin embargo, se dan la 

mano, pues el sistema industrial succiona también las fuerzas de los trabajadores en 

el campo, y la industria y el comercio, a su vez, proporciona a la agricultura los 

medios para agotar la tierra.  

 

 

Assim, grande propriedade de tipo comercial e a grande indústria caminham unidas 

no modo de produção capitalista criando as condições para sua reprodução: a separação do 

homem de seus meios de produção, a proletarização do camponês e a transformação dos 

meios de produção em capital.  

 

 

2.1.3 Marx e a problemática do capitalismo nas colônias 

 

 

Seguindo as pistas deixadas por Marx sobre o processo de consolidação do 

capitalismo no campo e para elucidar particularmente o caso latino-americano, é fundamental 

seu estudo sobre a Teoria Moderna da colonização presente no Livro I, tomo III de O 

Capital. Este texto traz uma análise das teses elaboradas por Wakefield para subsumir 

forçosamente as colônias ao modo de produção capitalista
26

.  

O fato é que nas colônias ocorre algo análogo ao que já fora mencionado acima no 

caso do grande proprietário, ou seja, por ser dono da terra e dos meios de produção, ele 

mesmo é detentor do lucro e da riqueza criada em suas terras. No entanto, como o próprio 

Marx assinala, o simples fato de possuir terras e meios de produção não lhe confere o selo de 

capitalista. Para isso é necessária a exploração do trabalho assalariado.  

Melhor dizendo, o problema – do ponto de vista capitalista – é que a colonização 

abriria a possibilidade dos operários da metrópole tornarem-se proprietários nas colônias, 

grandes ou pequenos, algo que representa um limite para o desenvolvimento do capitalismo, 

                                                
26

 Como salienta Marx (2012, p. 265): “la expropiación de la masa del pueblo y la expulsión de sus tierras 

constituye la base del modo capitalista de producción. La esencia de una colonia libre estriba, por el contrario, en 

que la masa del suelo sigue siendo aún propiedad del pueblo y, por tanto, cada colono puede convertir una parte 

del mismo en su propiedad privada y en medio de producción individual, sin impedir que los colonos posteriores 

efectúen la misma operación. Este es el secreto tanto del esplendor de las colonias como de su cáncer, de su 

resistencia al asentamiento del capital”.  
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pois a condição para sua expansão é a expropriação do trabalhador de seus meios de produção 

e sua conversão em trabalhadores assalariados. Sabendo disso, Wakefield propôs em suas 

teses um meio para proletarizar os imigrantes, ou seja, com o aumento artificial do preço das 

terras eles seriam obrigados a trabalhar o maior tempo possível para conseguirem comprar sua 

propriedade. Desse modo, como assinala Marx (2012, p. 271) citando Wakefield: 

 

 

El precio del suelo impuesto por el estado tiene que ser naturalmente, suficiente 

(sufficient price), es decir, tan alto “que impida a los obreros convertirse en 

campesinos independientes, hasta que haya otros que ocupen su lugar en el mercado 

de trabajo asalariado”. Este “precio suficiente del suelo” no es más que una 

perífrases eufemística para indicar el rescate que el obrero para al capitalista por el 

permiso a retirarse del mercado de trabajo asalariado y marcharse al campo. 

Primeramente tiene que crear “capital” para el señor capitalista a fin de que éste 
pueda explotar a más obreros y luego poner a un “suplente” en el mercado de 

trabajo, suplente que el gobierno, a costa suya, se encarga de expedir por vía 

marítima a su antiguo señor capitalista.  

 

 

Nesta passagem, Marx descreve o meio artificial buscado pelo próprio Estado para 

promover o desenvolvimento do capitalismo nas colônias e sua principal engrenagem: o 

trabalhador assalariado. Para esse trabalho, cabe ressaltar: a observação de que num contexto 

colonial o capitalista necessita utilizar alguns métodos diferentes em relação às metrópoles 

para criar as condições necessárias para a reprodução do capital e isso implica em reconhecer 

a particularidade do caminho capitalista num contexto de formação colonial. 

Além disso, independentemente desta política ter obtido êxito ou não, o que importa 

neste momento é salientar também algo que perpassa toda reflexão empreendida até o 

momento: que para a inserção do modo capitalista de produção é imprescindível a destruição 

da propriedade camponesa baseada no próprio trabalho e a criação do proletário agrícola, 

independe do método utilizado para a conclusão desse processo, se pela valorização artificial 

da terra e remoção gradual dos camponeses ou pela violência de classe aberta.  

Sintetizando o que foi discutido anteriormente, a importância da moderna 

propriedade fundiária e de sua afirmação histórica numa determinada sociedade reside no fato 

de que o capital industrial tem seu desenvolvimento dependente da dissolução das antigas 

formas de propriedade. O desenvolvimento do capital industrial, ou seja, o próprio processo 

de revolução burguesa no plano produtivo implica a dissolução das formas anteriores de 

propriedade e a constituição da propriedade fundiária moderna com relações de produção 
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capitalistas. Por isso, a tendência do capital é transformar as relações de trabalho no campo 

em trabalho assalariado: 

 

 

Todavia, não se trata de uma diferença formal o fato de que se modifica a forma pela 

qual ele [o moderno proprietário] recebe sua renda, ou a forma pela qual o 

trabalhador é pago, mas pressupõe uma reconfiguração total do próprio modo de 

produção (da agricultura); por isso, tem pressupostos baseados em determinado grau 

de desenvolvimento da indústria, do comércio e da ciência, em síntese, das forças 

produtivas. Da mesma maneira que, em geral, a produção baseada no capital e no 

trabalho assalariado não é só formalmente diferente de outros modos de produção, 

mas pressupõe também uma revolução e um desenvolvimento total da produção 

material. Embora o capital como capital comercial possa se desenvolver de forma 

plena (mas não tanto quantitativamente) sem a reconfiguração da propriedade 
fundiária, como capital industrial não pode fazê-lo, o próprio desenvolvimento da 

manufatura pressupõe uma dissolução inicial das antigas relações econômicas da 

propriedade fundiária. Por outro lado, a partir dessa dissolução pontual, a nova 

forma só devém em sua totalidade e extensão quando a indústria moderna alcança 

um alto grau de desenvolvimento, desenvolvimento que, todavia, sempre avança 

mais rápido quanto mais se tenham desenvolvido a agricultura moderna e suas 

correspondentes formas de propriedade e relações econômicas. Por isso a Inglaterra 

é, nesse sentido, o país modelo para os outros países continentais (MARX, 2011, p. 

216). 

 

 

Como primeiro aspecto relevante para a discussão aqui realizada, um elemento ao 

mesmo tempo histórico e metodológico, isto é, a forma pela qual o proprietário obtém sua 

renda (renda ou lucro) é o aspecto aparente de uma relação social de fundo, mais ou menos 

avançada do ponto de vista capitalista. Outro ponto a ser observado é a inter-relação entre a 

indústria e a agricultura, isto é, o avanço da primeira está profundamente vinculado à segunda.  

Como o próprio Marx indicou em sua obra, tal tendência geral não necessariamente 

irá se reproduzir da mesma forma e no mesmo ritmo conforme o país ou região a ser 

observada, o que nos remete a um outro fator muito importante a ser considerado nesta 

pesquisa: a particularidade histórico-social de desenvolvimento do capitalismo.  

É evidente que a esse respeito Marx fazia uma análise das relações entre capital e 

propriedade e dos processos de transição que as envolviam levando em conta 

predominantemente os aspectos econômicos estruturais. Deve-se considerar também que de 

acordo com a própria obra marxiana tais processos não ocorreram necessariamente de modo 

automático e pacífico. Eles foram marcados por lutas políticas, conflitos entre interesses 

antagônicos, lutas de classes em suma, que assumiram aspectos diversos, desde a luta armada 

à própria luta parlamentar de acordo com os países e classes sociais neles envolvidos. Isso 

porque a acumulação de capital, conforme a própria descrição de Marx sobre o processo de 

“acumulação primitiva” de capital, não exclui a recorrência a fatores extraeconômicos que 
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viabilizem a exploração sobre a força de trabalho – no campo ou na cidade. Assim, para a 

imposição do modo capitalista de produção, a violência estatal e das classes dominantes têm 

íntima ligação com a criação das condições necessárias à extração da mais-valia, o que é vital 

para se compreender a história do capitalismo na América Latina. 

 

 

2.2 Perspectivas teóricas sobre a particularidade 

 

 

Retomando a observação feita anteriormente, sobre a importância da particularidade 

histórico-social do desenvolvimento do capitalismo, um exemplo de enfrentamento desta 

questão na perspectiva marxista, principalmente por meio de uma análise voltada à questão 

agrária, pode ser observado nos estudos de Lenin. Em 1907, no prefácio à segunda edição de 

O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, Lenin, ao analisar a condição histórica e social 

da Rússia após a revolução de 1905, constatou que: 

 

 

Na atual base econômica da revolução russa, duas vias fundamentais são 
objetivamente possíveis para o seu desenvolvimento e desfecho: - ou a antiga 

propriedade fundiária privada, ligada por milhares de laços à servidão, se conserva 

e se transforma lentamente em estabelecimento puramente capitalista, do tipo 

junker. Nesse caso, a base da passagem definitiva do sistema de pagamento em 

trabalho para o capitalismo é a transformação interna da propriedade fundiária 

baseada na servidão; toda a estrutura agrária do Estado se torna capitalista, 

conservando por muito tempo traços feudais; - ou o antigo latifúndio é destruído 

pela revolução, que liquida com todos os vestígios da servidão, especialmente o 

regime da grande propriedade fundiária. Nesse caso, a base da passagem definitiva 

do sistema de pagamento em trabalho para o capitalismo é o livre desenvolvimento 

da pequena propriedade camponesa, que recebe grande impulso com a 
expropriação dos latifúndios em benefício dos camponeses; toda a estrutura agrária 

se torna capitalista, pois a decomposição do campesinato se processa tanto mais 

rapidamente quanto mais plena é a destruição dos vestígios da servidão (LENIN, 

1985, p. 10). 

 

 

Lenin tinha por referência duas experiências históricas anteriores muito importantes, 

Alemanha (tipo junker) e EUA, que foram por ele conceituadas como via prussiana e via 

americana, respectivamente
27

. O que ele percebia com clareza é que a questão agrária e a 

                                                
27

 No texto O Programa Agrário da Social-Democracia na Primeira Revolução Russa de 1905-1907, Lenin 

aprofunda essa discussão: “[...] las formas de este desarrollo pueden ser dos. Los vestigios de la servidumbre 

pueden desaparecer tanto mediante la transformación de las haciendas de los terratenientes como mediante la 
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forma como seria resolvida era essencial no desfecho da revolução burguesa num país de 

tradição feudal como a Rússia. Entre esses dois extremos, prussiano e americano, colocavam-

se possibilidades histórico-políticas muito distintas para a classe operária e o campesinato 

russos. A situação mais desfavorável para ambos estaria, evidentemente, numa vitória da via 

prussiana, posto que preservaria toda a antiga superestrutura de poder na transição ao 

capitalismo.  

Lukács ressaltou posteriormente a importância deste estudo de Lenin no que se refere 

ao entendimento da gênese do capitalismo em distintos contextos históricos, ao apontar para 

situações de desenvolvimento em que a acumulação “primitiva” de capital ocorreu de modo 

bem diverso, ainda que confluindo para formas avançadas de economias capitalistas: 

 

 

Quando décadas depois Lenin fala do caminho prussiano e americano do 

desenvolvimento agrário no capitalismo, de suas consequências para seu 

desenvolvimento, continua concretizando essa “concepção se...então” de sua 

necessidade. Nesta, o “se” aparece como uma sociedade na qual, devido à sua 

constituição específica (casual), não se exigiu objetivamente nenhuma “acumulação 

primitiva” como gênese; naquela, mostra-se uma forma de gênese que não precisou 

mudar a estrutura feudal da economia agrícola para produzir um capitalismo 

altamente desenvolvido. Os “acasos” históricos como fundamentos das diferenças 

nessas duas formas do “se...então” determinam amplamente os desvios de 

desenvolvimento da sociedade capitalista nos EUA e na Alemanha-Prússia, embora 
em ambas tenham surgido as formas mais desenvolvidas dessa economia 

(LUKÁCS, 2010, p. 200). 

 

 

Cabe salientar a respeito da discussão sobre as vias de desenvolvimento que tanto 

Lenin quanto Lukács estavam de acordo em relação à necessidade de não se forçar uma 

analogia histórica em momentos de comparação entre países distintos
28

. A importância deste 

                                                                                                                                                   
destrucción de los latifundios de los terratenientes, es decir, por medio de la reforma y por medio de la 

revolución. [...] Estos dos caminos del desarrollo burgués objetivamente posible nosotros los 

denominaríamos camino de tipo prusiano y camino de tipo norteamericano. En el primer caso, la explotación 

feudal del terrateniente se transforma lentamente en una explotación burguesa, junker, condenando a los 

campesinos a decenios enteros de la expropiación y del yugo más doloroso, dando origen a una pequeña 

minoría de ‘Grossbauern’ (‘agricultores fuertes’). En el segundo caso, no existen haciendas de terratenientes 

o son destruidas por la revolución, que confisca y fragmenta las posesiones feudales. En este caso predomina 

el campesino, que pasa a ser el agente exclusivo de la agricultura y va evolucionando hasta convertirse en el 
granjero capitalista” (LENIN, 1983, p.226). 
28 Conforme Lenin (1985, p.11), após a exposição sobre as duas vias de desenvolvimento capitalista: “São 

possíveis, evidentemente, combinações infinitamente diversas dos elementos de ambos os tipos de evolução 

capitalista, e só os pedantes incorrigíveis poderiam resolver os problemas complexos e originais que aqui surgem 

recorrendo exclusivamente a citações de alguma referência de Marx a outra época histórica”. Por sua vez, 

Lukács, colocou-se em acordo com a advertência de Marx – ao diferenciar a condição dos camponeses russos em 

relação aos camponeses desapropriados da antiga Roma – de que “analogias precisas, que se produzem em 

ambientes sócio-históricos diferentes, podem conduzir a resultados totalmente diferentes” (LUKÁCS, 2012, p. 

229). 
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procedimento metodológico foi por vezes desprezada em várias orientações teórico-políticas 

de caráter marxista produzidas no decorrer do século XX. Um exemplo em que isso se 

verifica está no debate realizado sobre o assim chamado “modo de produção asiático” durante 

o período da hegemonia stalinista na Internacional Comunista, em que a prática teórica que 

predominou tendia a enquadrar as distintas realidades históricas em esquemas pré-concebidos. 

Foi a este tipo de vulgarização que Lukács (2010, p. 232) endereçou sua crítica: 

 

 

O marxismo ocupou-se essencialmente com a teoria do surgimento, da pré-história e 

história do capitalismo. Os fundadores do marxismo sabiam com toda a clareza que 

essa linha de desenvolvimento não é, de fato, a única na história da humanidade; 

neles, os princípios da chamada produção asiática são elaborados em seus traços 

essenciais, ainda que em forma de esboço e alusivamente. Só a vulgarização 

stalinista do marxismo substituiu essa aproximação ao conhecimento pela 

decretação de um “feudalismo” chinês que nunca existiu. O baixo nível das teorias 

oficiais que se dizem marxistas também se revela no fato de que, apesar de todas as 

fortes oposições táticas contra “Moscou”, também a “teoria” chinesa aceitou como 

base esse “feudalismo” inexistente.  

 

 

As observações críticas de Lukács também têm importância para o debate 

historiográfico marxista produzido sobre o desenvolvimento do capitalismo na América 

Latina, tendo em vista que o stalinismo influenciou as interpretações históricas eurocêntricas 

realizadas por alguns intelectuais marxistas latino-americanos. A visão sobre o 

desenvolvimento do capitalismo a partir da transposição imediata de conceitos relativos à 

realidade europeia, ou seja, sem a devida atenção às mediações que indicassem as 

particularidades próprias à realidade observada, fez-se muito presente a partir do predomínio 

das orientações da Internacional Comunista de 1928. Principalmente a respeito do modo de 

produção que existia na América Latina
29

. Com relação a esta temática, o próprio Lukács nos 

últimos escritos de sua vida apontou para a necessidade de superação desta herança: 

                                                
29 Conforme Mazzeo (2003) a partir do VI Congresso de 1928 da Internacional Comunista a concepção stalinista 

passou a influenciar de modo negativo as teorias produzidas sobre o desenvolvimento latino-americano, ao 

classificar os países por meio de "modelos de desenvolvimento histórico", no caso da América Latina e dos 

países do Oriente, nos quais haveria "resquícios feudais" originários do processo de colonização: “O fato é que 
as teses do Komintern, principalmente as resultantes do VI Congresso de 1928, onde está enfatizada a existência 

de "relações feudais" no continente latino-americano, serão bem recebidas pelo conjunto da intelectualidade de 

esquerda da América Latina, porque a própria tradição da historiografia ibero-americana relevava estruturas 

feudais na América Latina colonial. Essas análises interpretativas do continente, impregnadas por uma visão 

universalista e fortemente eurocêntrica, priorizavam o aspecto jurídico-político na conformação da organização 

da estrutura colonial, isto é, a herança de aspectos histórico-superestruturais de ordem feudal, que permaneciam 

nas formas administrativas das metrópoles ibéricas, o que possibilitava a elaboração de interpretações analógicas 

em relação à Europa, exatamente por não elevar o aspecto concreto da especificidade latino-americana, seja em 

suas particularidades histórico-processuais, seja referente aos elementos concreto-singulares. Ora, foi 
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É claro que toda tentativa de dominar teoricamente os problemas do “terceiro 

mundo” tende a acabar em fraseologia abstrata enquanto as diferenças dos 

desenvolvimentos da África, Ásia, América do Sul etc. não forem remetidas de 

maneira marxista à sua base econômica real, analisadas de maneira marxista em suas 

autênticas linhas de desenvolvimento. Como o marxismo atual ainda não avançou 
nem ao menos até uma análise correta da etapa capitalista europeia e norte-

americana da atualidade, isto só pode ser colocado aqui como exigência teórica para 

um renascimento do marxismo. Não se pode aqui entrar nos problemas enquanto 

tais; estes terão de ser objeto de pesquisas científicas concretas (LUKÁCS, 2010, p. 

232-233). 

 

 

Note-se que para Lukács há uma vinculação explícita entre renascimento do 

marxismo e análises sobre a “base econômica real” em distintas formações econômico-

sociais, que incluem a América Latina. Cabe ressaltar, porém, que esse esforço foi realizado 

no decorrer do século XX por alguns destacados intelectuais latino-americanos, como 

Mariátegui, Caio Prado Jr., Florestan Fernandes, dentre outros.  

De modo muito sintético e esquemático, pode-se dizer que o desafio posto aos 

intelectuais latino-americanos, não apenas marxistas, era o de compreender como em países 

de formação colonial e escravista, com uma história diferente da europeia, o capitalismo 

difundiu-se até impor-se a hegemonia do capital sobre o conjunto das formações econômico-

sociais dos diversos países latino-americanos. A esse respeito houve de fato um intenso 

debate teórico sobre até que ponto se reproduziram na América Latina aspectos da formação 

histórica europeia.  

Tal debate expressou-se de modo contundente, por exemplo, em saber se houve ou 

não um modo de produção feudal na América Latina
30

. Tomando-se o Brasil como exemplo, a 

discussão sobre a persistência ou não do feudalismo foi intensa no campo da esquerda, pelo 

                                                                                                                                                   
exatamente essa tradição teórico-historiográfica que se constituiu no referencial analítico das formas societais do 

continente e que terminaram por influenciar os primeiros estudos de corte marxiano sobre a América Latina” 

(MAZZEO, 2003, p. 154). 
30 O autor que colocou essa questão de forma consistente no debate latino-americano sob a perspectiva marxista 

foi o peruano José Carlos Mariátegui na importante obra “Siete ensayos de interpretación de la realidade 

peruana”, de 1928. De acordo com o marxista peruano, o problema agrário em seu país encontrava-se 
intimamente ligado à preservação do feudalismo: “El problema agrario se presenta, ante todo, como el problema 

de la liquidación de la feudalidad en el Perú. Esta liquidación debía haber sido realizada ya por el régimen 

demoburgués formalmente establecido por la revolución de la Independencia. Pero en el Perú no hemos tenido, 

en cien años de república, una verdadera clase burguesa, una verdadera clase capitalista. La antigua clase feudal 

– camuflada o disfarzada de burguesía republicana – ha conservado sus posiciones. La política de 

desamortización de la propiedad agraria iniciada por la revolución de la Independencia – como consecuencia 

lógica de su ideología –, no condujo al desenvolvimiento de la pequeña propiedad. La vieja clase terrateniente no 

había perdido su predominio. La supervivencia de un régimen de latifundistas produjo, en la práctica, el 

mantenimiento del latifundio” (MARIÁTEGUI, 1979, p.46-47). 
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menos até a década de 1960. Havia posições divergentes a respeito do tema entre intelectuais 

e historiadores marxistas de reconhecida importância, como Caio Prado Júnior e Nelson 

Werneck Sodré. Num livro a respeito da trajetória de Caio Prado Júnior, Secco (2008, p. 206-

208) fez uma síntese dessa divergência, especialmente em relação à questão agrária: 

 

 

A leitura dominante no PCB sobre a questão agrária baseava-se na ideia de dois 

setores do campo em que se podiam agrupar as formas que materializavam o regime 

de propriedade. Um deles gerava a renda capitalista; o outro, a renda feudal. Nesse 

caso, havia duas classes: a dos proprietários de terras e a dos camponeses. No caso 
capitalista, havia três classes: a dos proprietários de terras, a dos arrendatários 

capitalistas e a dos assalariados do campo. Essa sistematização – que se tornou o 

padrão do partido – pode ser lida num artigo de Carlos Marighella de 1958 e 

coincidia fora do PCB, parcialmente, com as posições de Francisco Julião (o líder 

das Ligas Camponesas) e de Nelson Werneck Sodré. Este considerava que o colono 

da fazenda de café era simultaneamente assalariado e servo, e o fazendeiro era ao 

mesmo tempo capitalista e latifundiário feudal, pois encarnava numa só pessoa o 

dono das terras e o arrendatário capitalista. Quando diz isso, Sodré anota sem juízo 

de valor que Caio Prado Júnior negava a existência de tais relações. De fato, Caio 

Prado achava que os meeiros configuravam uma relação capitalista, e não uma 

forma camponesa dependente, pois recebiam uma parte da produção in natura no 

lugar de um salário monetarizado sem que isso apagasse a relação capitalista de 
assalariamento. Aqui ele estava, é preciso admitir, em contraste com Marx, pois não 

assimilava o trabalho assalariado necessariamente à forma salário de vital 

importância no esquema interpretativo de O capital. [...] Caio Prado preferiu olhar 

para os fatos e não só para os textos, mesmo os de Marx. [...] a parceria no caso 

brasileiro não estava inserida numa totalidade determinada pela extração feudal de 

excedente, mas sim por um regime capitalista. O excedente, fosse in natura, fosse 

monetário, ingressava num circuito mercantil. 

 

 

A posição de Secco (2008), neste caso, é favorável à de Caio Prado Júnior, posto que 

este identificou a particularidade brasileira, ou seja, sua integração desde o início ao sistema 

capitalista mundial, com o capital mercantil como principal determinante das formas de 

extração de excedente das classes subalternas. No entanto, para além da questão sobre quem 

detinha a razão nesse debate, deve-se destacar que ele fazia parte de um conjunto de 

preocupações comuns aos intelectuais e historiadores da América Latina, desafiados a 

desvendar o que ocorria no campo e sob quais formas os grandes proprietários de terra 

extraíam o excedente do trabalho realizado pelos trabalhadores rurais, fossem eles 

camponeses ou proletários. Nesse sentido, o modo como incorporar e reelaborar as 

observações feitas pelos clássicos do marxismo também constituía uma tarefa árdua do ponto 

de vista teórico-metodológico. 

 Esse debate entre historiadores brasileiros é aqui destacado pelo fato de também ter 

ocorrido na Colômbia no decorrer do século XX e em especial no período que será abordado 
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no presente capítulo. Diante disso pergunta-se: o que ocorria no diversificado mundo agrário
31

 

colombiano, que conhecera em seu passado as formações indígena, camponesa e colonial 

escravista, sob o impacto do avanço do capitalismo industrial e monopolista? Qual a relação 

que se estabelecia entre as classes sociais e as formas de extração de excedente econômico? 

No debate colombiano, o desafio era o mesmo levantado pelos autores da tradição marxista 

como Lenin e Lukács, isto é, o de desvendar a particularidade do capitalismo na Colômbia 

tendo por ponto de referência o que ocorria na estrutura agrária do país. Essa questão 

relacionava-se também à problemática da ação política, já que o programa estratégico 

proposto pelos atores políticos que disputavam o poder iria variar conforme a leitura feita 

sobre sua própria realidade. A estratégia e a tática adaptar-se-iam conforme o contexto em que 

a classe revolucionária atuasse: se num espaço histórico-social marcado ou não pela 

hegemonia do modo de produção capitalista. 

  

                                                
31 A expressão genérica “mundo agrário” aqui utilizada busca apenas identificar um espaço sócio-histórico cuja 

materialidade é a propriedade da terra e as classes e grupos sociais a ela vinculados, mas que apresenta 

características distintas e específicas em relação, por exemplo, ao espaço urbano industrial. Isso não significa, no 

entanto, que aqui se considere que este mundo agrário constituísse uma totalidade histórico-social à parte, 

desvinculado do espaço urbano, das cidades, etc. Ao contrário, posto que desde o processo de colonização 

espanhola, esse mundo agrário inicialmente constituído pelos povos indígenas, pressionado a articular-se e 

integrar-se ao capitalismo mundial e seu sistema de produção de mercadorias. 
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3 Observações críticas sobre as interpretações a respeito do desenvolvimento capitalista 

no campo: a perspectiva dos intelectuais comunistas colombianos em contraponto à 

concepção burguesa de Kalmanovitz 

 

 

Como continuidade ao debate sobre a particularidade do desenvolvimento do 

capitalismo na América Latina, o enfoque agora será voltado para as interpretações feitas por 

autores colombianos sobre seu país nas décadas de 1960 e 1970 e que representavam posições 

teórico-políticas distintas sobre o tema agrário. Conforme a hipótese deste trabalho, o período 

entre 1960 e 1971 foi chave para o desfecho da questão agrária na Colômbia, de modo que foi 

precisamente nesse momento que se consolidou um padrão de exploração da propriedade 

fundiária que persistiria pelas décadas seguintes e que constituiria a base material sobre a qual 

se desenvolveriam conflitos sociais pela propriedade da terra que perduram até o presente. 

Essa mudança de fundo estimulou a análise e o debate sobre as grandes tendências do 

desenvolvimento do capitalismo no campo e os caminhos possíveis para a reforma agrária. A 

análise histórica desse período na Colômbia permite identificar a presença de interpretações e 

projetos de reforma agrária que representavam os interesses de classe em disputa, como dos 

trabalhadores urbanos, dos camponeses e da burguesia. Este capítulo volta-se para os estudos 

desenvolvidos por um grupo de intelectuais identificados à perspectiva do mundo do trabalho 

e da aliança entre forças sociais progressistas, trabalhadores urbanos e camponeses – o Partido 

Comunista da Colômbia (PACOCOL) – e dos intelectuais que representavam as posições de 

uma burguesia emergente que ganhava projeção no Estado e que tem no economista Salomón 

Kalmanovitz um de seus melhores representantes. Sob diferentes ângulos, essas diferentes 

perspectivas trazem elementos que permitem vislumbrar os projetos em disputa na luta de 

classes da Colômbia e como isto incidia na questão agrária
32

. 

Apesar da interpretação desenvolvida sobre os dados fornecidos pelo DANE (que 

será apresentada no próximo capítulo) de que se afirmou a tendência à concentração de terras 

na Colômbia em favor das médias e grandes propriedades, não foi constatado na bibliografia 

consultada uma posição consensual sobre que tipo de desenvolvimento econômico e social 

impulsionou este processo. Como será demonstrado a seguir, o debate foi marcado por duas 

                                                
32

 Apesar do foco neste capítulo ser a abordagem sobre representantes de forças sociais cujo centro era o mundo 

urbano – o PACOCOL, a burguesia liberal – não se deve deixar de mencionar que os próprios camponeses 

também responderam à crise histórico-social que atravessou a década de 1960 com um projeto próprio de 

reforma agrária. Vide, por exemplo, a proposta de reforma agrária que constituiu a plataforma de fundação e 

ação das FARC-EP, contida no documento: O Programa Agrário dos Guerrilheiros, proclamado em 20 de julho 

de 1964. 
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posições divergentes: por um lado aqueles, como Salomón Kalmanovitz
33

, que entendiam que 

na década de 1960-70 houve um avanço do capitalismo na Colômbia de modo a redefinir as 

relações sociais no campo no sentido capitalista de modo articulado à expansão do capital 

industrial no país; por outro, aqueles que interpretaram este mesmo processo também como 

um avanço das forças produtivas capitalistas, mas sem que isso necessariamente implicasse a 

superação do atraso no campo, isto é, das relações pré-capitalistas e feudais. Esta última 

posição foi a que predominou, por exemplo, entre os intelectuais comunistas
34

 ligados ao 

Partido Comunista da Colômbia. 

Essas leituras divergentes também têm implicações diferentes na interpretação dos 

conflitos sociais no campo que ocorreram entre as décadas 1960 e 1970 na Colômbia. Por um 

lado, aqueles que entendiam que o capitalismo avançava e trazia um impulso modernizador às 

relações sociais no campo concebiam tais conflitos exatamente como resultado deste avanço. 

Por outro lado, os que apontavam a persistência de problemas estruturais na formação 

econômico-social colombiana, mesmo num contexto de expansão capitalista, explicavam os 

conflitos sociais como resultado do atraso e da lentidão do desenvolvimento capitalista no 

país.  

Ainda que não seja o objeto principal deste trabalho, deve-se salientar uma vez mais 

que este não era apenas um debate teórico, interpretativo, sobre o desenvolvimento 

econômico, ele também estava vinculado às diferentes posições políticas sobre os rumos desse 

desenvolvimento e quais forças políticas e classes sociais deveriam dirigi-lo. Nesse caso, 

recuperar historicamente este contraponto entre forças sociais antagônicas revela-se fecundo 

no seguinte aspecto: a leitura da sua própria realidade histórico-concreta feita pelos 

intelectuais ligados a um dos mais importantes atores políticos da esquerda colombiana no 

período e a de seu antagonista fornece subsídios para se compreender como a esquerda 

formulou um projeto político para superar os problemas agrários derivados do 

desenvolvimento do capitalismo ao mesmo tempo em que, utilizando-se dos mesmos dados, o 

                                                
33 Salomón Kalmanovitz foi um dos principais representantes da História Econômica colombiana e, inclusive, 

elaborou estudos para o DANE nos anos 1970 sobre a estrutura agrária colombiana. Segundo seu próprio 

depoimento: “Comencé a concebir esta historia económica de Colombia en 1970. En esa etapa me interés estuvo 

dominado por el movimiento campesino que entonces irrumpía y me dedique a investigar y estructurar una 
interpretación del problema agrario y de su génesis histórica. El trabajo lo pude adelantar penosamente, a la par 

que hacia un estudio para el DANE sobre la estructura agraria, el cual me permitió establecer un punto de 

llegada bastante detallado del proceso histórico para hacerle a la historia las preguntas pertinentes” 

(KALMANOVITZ, 1997, p. 11). É importante notar, que assim como proposto nesta pesquisa, para a 

compreensão do movimento camponês, especialmente ´do movimento armado, o autor buscou interpretar o 

problema agrário e sua gênese histórica.  
34 Embora se reconheça tratar-se de uma expressão que abrange intelectuais que não necessariamente estão 

vinculados a partidos ou organizações políticas que se definem como comunistas, o uso da expressão intelectuais 

comunistas neste capítulo refere-se especificamente ao universo dos intelectuais vinculados ao PACOCOL. 
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Estado por meio de seus intelectuais e instituições promoveram suas avaliações para 

corroborar os projetos de reforma agrária a serem implementados na época. Em suma, a partir 

de uma mesma base empírica, confrontavam-se interesses de classe distintos. 

De todo modo, apesar da relevância da questão política, neste item o foco incide 

principalmente nos impasses teóricos sobre interpretação do processo de concentração de 

terras na Colômbia na década de 1960.  

 

 

3.1 A interpretação dos intelectuais colombianos ligados ao PACOCOL (Partido 

Comunista da Colômbia): o atraso colombiano no campo como um caso de via prussiana 

 

 

A análise dos documentos políticos do Partido Comunista revela um ponto de 

unidade: a questão chave era primeiro compreender o processo de proletarização do 

campesinato para, em seguida, proceder a elaboração de um projeto político junto a essa 

classe. Para isso, as análises empreendidas centraram a atenção na expansão da grande 

propriedade e seu consequente processo de concentração de terras. Rivera (1974), por 

exemplo, identifica nos dados do Censo de 1970/71 uma grande concentração de terras em 

propriedades entre 10 e 100 hectares. O autor associa imediatamente esses proprietários como 

camponeses ricos e responsabiliza o INCORA pela sua expansão e fortalecimento: 

 

 

Pero los núcleos burgueses interesados en poner a su servicio la “filosofía” de la 

reforma no olvidaron el fortalecimiento y extensión de la capa de campesinos ricos. 

Políticamente de esta capa habría de servirse la burguesía, como fervoroso, fanático 
si se quiere, sostén del régimen. Por ello encontramos que el grupo de propietarios 

de 10 a 100 hectáreas vio crecer su extensión absoluta en más de un millón de 

hectáreas en los mismos 10 años de 1960 a 1970-71. Este grupo campesino posee 

hoy el 23,3% del total de explotaciones agropecuarias y ha sido el que más servicios 

del INCORA ha recibido; el mayor beneficiado con el crédito; el que ha podido 

agregar una hectáreas más a sus fincas o invertir en nuevas (RIVERA, 1974, p. 25).  

 

 

Seguindo a mesma lógica, Rivera (1974), ao analisar as pequenas extensões e sua 

diminuição em relação à superfície ocupada, infere que esse processo é decorrente do 

crescimento das grandes extensões, como se estas fossem avançando e expropriando as 

pequenas. Neste caso, conclui que tal fenômeno é o fator primordial para a liberação de mão-
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de-obra, pois as famílias que antes residiam nestas propriedades que simplesmente 

“desapareceram” passaram a constituir a massa de trabalhadores “livres como pássaros”:  

 

 

Las miles de personas que desaparecieron como microparceleros seguramente 

deambulan hoy por el país menesterosas de trabajo. Los cinturones de miseria de las 

ciudades se han ensanchado con esta masa humana, ya que solo una mínima parte 

decide quedarse en el campo en calidad de jornaleros o logra ingresar en la industria 

(RIVERA, 1974, p. 25).  

 

 

Embora se reconheça que há uma indiscutível concentração de terras pelos dados 

demonstrados do Censo de 1960 - 1970/71
35

, considera-se que as conclusões do autor sobre o 

processo de decomposição do campesinato são precipitadas ao levar em consideração apenas 

a modificação do tamanho das propriedades em seu caráter geral, sem necessariamente 

apontar para o tipo de relação social que dinamizava essa reconfiguração espacial da 

propriedade da terra. 

Valencia (1974), por sua vez, reconhece o perigo de elaborações baseadas apenas nas 

relações do tamanho das propriedades, principalmente se estas forem classificadas 

simplesmente como latifúndio ou minifúndio: 

 

 

El análisis de las cifras de distribución de tierras en los dos polos latifundio-

minifundio es lo que ha hecho decir a algunos estudiosos de la cuestión agraria que 

Colombia es un país de latifundistas y minifundistas. Presentar así el problema es 

reducirlo a un esquema simplista, pues se escapa nada menos que el desarrollo del 

capitalismo (VALENCIA, 1974, p. 32).  

 

 

Ao propor uma análise voltada mais para as relações de produção no interior das 

propriedades do que no dualismo minifúndio-latifúndio, Valencia proporciona uma inegável 

contribuição ao debate. Porém, no decorrer de seu estudo, que também tem como norte 

entender a diferenciación del campesino pelo processo de desenvolvimento do capitalismo no 

campo, acaba caindo no mesmo esquema de simplificação, ao levar em conta, para seu 

                                                
35 Os dados que serviram como subsídio para a análise dos comunistas sobre a concentração serão apresentados 

no próximo capítulo.  
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diagnóstico, apenas dados referentes aos produtos cultivados pelo que ele mesmo denomina 

como latifúndio
36

 e o crédito agropecuário destinado a este setor
37

. 

Longe de se querer menosprezar a importância destes dados para uma análise que 

busque identificar a consolidação do capitalismo em determinado caso histórico-concreto, o 

que se quer chamar a atenção é o fato de que os exemplos das análises comunistas 

mencionados acima não levaram em consideração fatores centrais como as relações de posse 

sugeridas por Marx. 

Talvez esse enfoque no latifúndio e no minifúndio fosse influência das leituras que 

fizeram das formulações de Lenin sobre a questão agrária, particularmente seus estudos sobre 

as duas vias de desenvolvimento do capitalismo no campo que utilizou para compreender o 

caso russo. Isso se evidencia pela pesquisa empreendida nos documentos políticos do partido. 

Na década entre 1960 e 1970 esse debate foi muito rico no interior do partido e entre seus 

intelectuais, principalmente porque o governo estava sinalizando para execução de uma 

possível reforma agrária com a promulgação da Lei 135 de 1961. 

Em seu texto intitulado Algunas características del desarrollo capitalista agrário, 

Rivera (1975) é enfático ao assemelhar o desenvolvimento do capitalismo no campo 

colombiano ao analisado por Lenin na Rússia: 

 

 

Los intentos de la gran burguesía por modelar el desarrollo del capitalismo en el 

campo colombiano, de acuerdo con sus intereses específicos, concluyeron en una 

“concordancia” con el latifundio y los grandes terratenientes “modernizados” que 

pugnan por integrarse poco a poco a un tipo de “prusianismo” agrario, 

progresivamente dependiente del imperialismo […] La característica general del 

desarrollo de la agricultura capitalista y la ganadería, dentro del marco de la 
conservación del latifundio y de la ingerencia del imperialismo ha mediatizado la 

evolución haciéndola ante todo muy lenta. La caracterización leninista de 

conversión paulatina del latifundio en hacienda capitalista tiene plena vigencia 

(RIVERA, 1975, p. 22, grifos do autor).   

 

 

A analogia a Lenin, citando-o inclusive textualmente é incontestável. O aspecto que 

o autor acrescenta à análise encontra-se na correlação entre preservação do latifúndio e 

imperialismo, ainda que trabalhe de modo geral e sem maiores explicações sobre esta 

importante vinculação entre fatores internos e externos ao campo colombiano. Valencia 

                                                
36 “Nos interesa ver cuánta cantidad de tierra de los latifundios ha sido incorporada a la moderna agricultura 

comercial, o a la producción” (VALENCIA, 1974, p. 37). 
37 “Una de las vías de modernización de los latifundios ha sido la ayuda oficial; sobre todo en los últimos diez 

años el Estado ha dado un gran impulso a la modernización del campo” (VALENCIA, 1974, p. 39). 
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(1974, p. 40), outro intelectual ligado ao partido comunista, ao finalizar sua análise sobre o 

problema da permanência do latifúndio como base material do desenvolvimento do 

capitalismo na Colômbia também resgatou Lenin: “Lenin puso mucha atención en sus obras a 

este tipo de desarrollo capitalista que se desenvuelve hoy en Colombia, un desarrollo erigido 

sobre la base de la fuerte y vieja estructura latifundista, sin destruirla”.  

Também Duica (1965), ao avaliar as propostas de reforma agrária feitas pelo Estado 

colombiano, fez uma evidente referência à abordagem de Lenin:  

 

 

Una reforma agraria burguesa debe marcar el transito del régimen agrario de tipo 
semifeudal a una economía capitalista rural; en cuyo caso se presenta la siguiente 

alternativa: o bien se busca tecnificar el latifundio, introduciéndole métodos de 

explotación modernos; maquinarias, tractores, fumigantes, abonos industriales, etc., 

lo que significaría un largo proceso evolutivo que dejaría intacta la estructura de la 

propiedad, ya que el terrateniente se iría convirtiendo, paulatina y lentamente, en 

hacendado capitalista. O bien la reforma burguesa expropia a los latifundistas y 

entrega la tierra a pequeños campesinos, igualmente, se convierten en hacendados 

capitalistas (DUICA, 1965, p. 44).  

 

 

Embora o autor não tenha citado Lenin textualmente, a referência ao comunista russo 

é evidente ao avaliar que a reforma agrária proposta pelas instituições colombianas poderia se 

implementar o capitalismo no campo seguindo dois caminhos: a via americana ou a via 

prussiana. Os exemplos de intelectuais ligados ao Partido Comunista Colombiano que fizeram 

a interpretação do desenvolvimento do capitalismo no campo colombiano em analogia às 

elaborações de Lenin são vários e permearam diversos documentos, revistas e textos 

publicados durante as décadas de 1960 e 1970. Para não se ater em demasia a esta questão, 

deve-se ressaltar que tal análise era compartilhada por dirigentes de grande destaque na 

esquerda colombiana e com peso político no interior do PACOCOL. Álvaro Vásquez, por 

exemplo, considera que o dramático episódio histórico colombiano conhecido como 

Violência, de 1948, teve como pano de fundo o processo do desenvolvimento do capitalismo 

pela via prussiana: 

 

 

En buena medida estos objetivos fueron coronados por las camarillas dominantes. 

Por un lado, se aceleró el desarrollo capitalista, por otro se perpetuó el sistema 
terrateniente, entrando en un proceso de “modernización” por la vía “prusiana” del 

desarrollo agrario (VÁSQUEZ, 2004, p. 75-76).  
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Anteo Quimbaya (1965, p. 15), um dos maiores expoentes do partido, nos debates 

sobre a questão agrária, empreendeu uma extensa análise do Censo Nacional Agropecuário de 

1961. Já nas primeiras páginas de sua análise citou Lenin como referencia metodológica para 

sua interpretação: “Además a ese camino revolucionario burgués, Lenin señaló también que el 

capitalismo puede desarrollarse en la agricultura mediante la transformación paulatina de las 

grandes haciendas feudales en explotaciones capitalistas”. Na mesma linha, Nicolás 

Buenaventura, um dos principais intérpretes do PACOCOL sobre o capitalismo na Colômbia, 

em seus estudos sobre a constituição do proletariado agrícola colombiano, buscou em Lenin a 

base explicativa para sua formulação a respeito do que chamou de capitalismo deformado: 

 

 

Como se cumple en la agricultura moderna, industrial o comercial, cuando son 

sustituidos por maquinas o herbicidas, etc. ¿Cómo se cumple la ley en la agricultura 

tradicional? A este propósito observaba Lenin refiriéndose al proceso ruso: “Pero si 

es absolutamente cierto que el desarrollo del capitalismo y la proletarización del 

campo avanza de modo inexorable también en Rusia, igual que en el mundo entero, 

constituiría un tremendo error que nos limitáramos a reconocer esta verdad 

(BUENAVENTURA, 1975, p. 33). 

 

 

A referência a Lenin, para além da quase obrigatoriedade dos intelectuais do partido 

à época em se basearem nos clássicos do chamado “marxismo-leninismo”, algo comum entre 

intelectuais marxistas ligados aos PCs da América Latina, deve-se à firme convicção de que 

na Colômbia vivia-se uma transição entre as formas feudais e pré-capitalistas de extração da 

renda e aquelas próprias ao regime de trabalho assalariado
38

. A obra de Quimbaya, de 

Buenaventura e do conjunto dos intelectuais ligados ao PACOCOL são exemplares a esse 

respeito. A própria situação miserável de vários camponeses – com os quais os militantes e 

intelectuais comunistas tinham contato – e o exercício de formas coercitivas e repressivas de 

sujeição dos trabalhadores pelos latifundiários seguramente contribuíam para reforçar essa 

impressão de atraso no campo. 

                                                
38 Esse era o caso, por exemplo, dos intelectuais marxistas que se vinculavam de modo direto ou indireto ao 

universo político cultural do PCB (Partido Comunista Brasileiro) à época. O PCB na década de 1960 

mencionava em todos os seus documentos políticos a presença de relações feudais e pré-capitalistas no campo 

como características do Brasil, sendo estas expressões do atraso a serem superadas por uma revolução 

democrático-burguesa. Alguns dos mais importantes intelectuais ligados ao PCB e ao estudo do tema, como 

Alberto Passos Guimarães e Nelson Werneck Sodré desenvolveram extensas pesquisas históricas e documentais 

a esse respeito nas décadas de 1950 e 1960. Ainda no interior do PCB, a oposição à tese majoritária no partido 

vinha representada pela obra de Caio Prado Júnior, que percebia a dinâmica da sociedade brasileira como 

integrada à dinâmica capitalista desde sua formação colonial (LIMA, 2003, 2014; SECCO, 2008).  
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Mas o foco da pesquisa está não apenas em compreender a perspectiva daqueles 

intérpretes da realidade colombiana, mas em realizar a devida confrontação teórica a partir 

dos próprios dados obtidos pela pesquisa. Como já apontado mais de uma vez no debate aqui 

empreendido, um dos problemas identificados nas leituras dos comunistas é a recorrente 

interpretação baseada no dualismo entre latifúndio e minifúndio. Acredita-se que quando 

privilegiam as dimensões das propriedades em suas análises em detrimento de suas relações 

de exploração, estes intelectuais perderam de vista as relações sociais inerentes a elas, o que 

pode conduzir a generalizações, como caracterizar determinado meio de produção como 

feudal – recaindo numa análise positivista, a despeito das fartas referências a Lenin
39

. Esse é o 

caso, por exemplo, de Duica (1965, pp. 42-42): 

 

 

La presencia de latifundios en el sector rural conlleva una economía de tipo 

semifeudal que se pone en evidencia a través de esa inmensa cantidad de campesinos 

minifundistas que vegetan a niveles infra-humanos […] Prueba de la subsistencia de 

formas precapitalistas de producción es la existencia de minifundios. Las 459.380 

parcelas con extensión inferior a 5 hectáreas cada una, según el cuadro que 

insertamos al comienzo, así lo atestiguan. El campesino minifundista mantiene la 

propiedad de algunos medios de producción tales como la tierra, el azadón, la pala, 

el machete, etc. Circunstancia esta que lo coloca en situación semejante a la del 

artesano que, en la época feudal, mantenía la propiedad de ciertos medios de 

producción. Por eso la existencia de campesinos minifundistas evoca esas viejas 
formas de producción de tiempos anteriores. 

 

 

Nesta passagem fica explícita a forma de interpretar a presença de pequenas 

propriedades na estrutura agrária colombiana que predominava entre os intelectuais 

comunistas, isto é, como se a mera existência de uma grande quantidade de minifúndios e a 

propriedade de meios de produção pelo pequeno proprietário caracterizasse o campo 

colombiano como “semifeudal”. Assim, a caracterização do perfil da propriedade limita-se 

                                                
39 José de Souza Martins chama a atenção para esse aspecto (1981, pp. 168-169): “O processo de concentração 

ou de divisão da propriedade da terra não é a mesma coisa que o processo do capital, embora seja determinado 

por ele na sociedade capitalista. A propriedade fundiária não se concentra nem se divide sem a mediação do 

capital. Por todas essas razões, a terra não é no capitalismo unicamente um instrumento de produção. Se me 

limito a ver na chamada estrutura fundiária, na distribuição da terra em propriedades grandes, médias e 
pequenas, apenas quantidades, mais concentração fundiária, menos concentração, estou vendo o supérfluo, não 

estou vendo o essencial. Não estou vendo que por trás de diferentes tamanhos de propriedade, de diferentes 

quantidades, existem situações e relações de qualidade diferentes. A propriedade da terra no capitalismo não é, 

como parece, apenas um dado, um número, um tamanho. A propriedade da terra é uma relação social. Mas não 

é também, unicamente a relação entre o comprador e o vendedor da terra, entre o arrendatário e o proprietário, 

não é só uma relação imediata que se expressa na mercantilização da terra ou no aluguel da terra. Não é 

unicamente uma relação determinada, face a face, primária. É uma relação social no sentido que tem a relação 

social no capitalismo, como expressão de um processo que envolve trocas, mediações, contradições, 

articulações, conflitos, movimento, transformação.  
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aos seus aspectos formais, como sua extensão e a manutenção de meios de produção, o que, 

por exemplo, levou Duica (1965) a comparar o pequeno proprietário colombiano com o 

artesão medieval. O problema contido nesse tipo de análise é que o autor pode perder de vista 

a existência do capital modificando as relações sociais no campo e o conjunto da estrutura 

agrária por meio de formas aparentemente pré-capitalistas, mas que já inserem o camponês no 

circuito de produção de mercadorias. 

Outros intelectuais ligados ao PACOCOL voltaram seu olhar para o latifúndio e lá 

também identificaram a presença de relações de produção de tipo feudal. Exemplo disso são 

as referências feitas à grande extensão de terras dedicadas à pecuária, a qual sobrepunha-se 

claramente à superfície destinada à agricultura. No quadro abaixo essa constatação fica 

evidente: 

 

 

Quadro 1 - Aproveitamento da terra (em hectares) 

 

 

Departamentos Área Total 
Área inculta e 

pastos 
Área em cultivos 

Cundinamarca 1.461.516.7 1.058.357.9 409.158.8 

Antioquia 2.016.137.6 1.567.386.2 448.769.4 

Valle 1.260.345.0 851.788.4 408.556.6 

Tolima 1.760.308.0 1.410.273.0 350.035.0 

Boyacá 1.229.536.3 1.030.723.3 268.813.0 

Quindío 181.520.9 102.826.3 78.676.6 

Total 7.985.346.5 6.021.337.1 1.964.009.4 
Fonte: DANE (Censo Agropecuário 1970-1971). 

 

 

Como mostram os dados, as áreas incultas ou destinadas à pecuária eram bem 

maiores do que as destinadas à agricultura. Para os comunistas, a prevalência desse tipo de 

uso da terra ao invés de representar o estímulo ao desenvolvimento capitalista significava o 

seu atraso, posto que o produtor agrícola continuaria pagando um alto tributo aos antigos 

latifundiários:  
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Por otra parte, los recursos técnicos con que contaba la producción agropecuaria en 

los inicios de 1972, según estadísticas de la Asociación de Importadores y 

Distribuidores de Maquinaria Agrícola, eran de apenas 24.323 tractores y 71.375 

máquinas de otros tipos y usos especialmente en los cultivos de arroz, algodón, 

cebada, sorgo y otros alternantes y en menor escala en la producción pecuaria. Estas 

cifras solo se justifican por la limitadísima utilización de la tierra cultivable y apta 

para el empleo de maquinaria. Queda así condicionado el empleo de la técnica 

moderna de producción agropecuaria a las cuotas de tierra que voluntariamente 

deseen “liberar” los latifundistas para su incorporación al movimiento productivo 

(RIVERA, 1974, p. 25). 
 

 

Duica (1965), seguindo a mesma linha, considera que para os latifundiários não era 

interessante a realização de uma transformação “de fundo” na estrutura agrária colombiana, 

pois fatalmente seriam obrigados a investir capital na exploração das terras, o que para eles 

não era viável, já que muitos latifundiários recebiam a renda da terra por meio de 

arrendamentos e parcerias. Duica ignora o tipo de relação baseada nos arrendamentos e 

parcerias, que em certa medida poderia indicar a presença do capitalismo e privilegia, em sua 

análise, principalmente na presença do latifúndio – de algum modo, fazendo prevalecer o 

critério de extensão da propriedade como uma das determinantes principais do tipo de 

extração da renda que prevalecia. Com isso constata a existência de relações semifeudais de 

produção no campo, estrutura que se refletiria inclusive nas concepções político-ideológicas 

dos grandes proprietários como classe: 

 

 

De todas maneras, la anterior distinción entre monopolio de la tierra y monopolito 

de explotación territorial, no excluye la existencia de una clase semifeudal en 

Colombia, propietaria de grandes extensiones de tierra, que se opone cerrilmente al 

desarrollo económico del país […], los ganaderos mantienen toda una concepción 

tradicionalista y regresiva a cualquier cambio social. La propiedad latifundista 

genera en el propietario una mentalidad retardataria, fuertemente unida a la tradición 

ancestral de su casta semifeudal (DUICA, 1965, p. 23).  

 

 

Vê-se, portanto, que este enfoque dado pelos comunistas à prevalência do latifúndio 

dedicado à pecuária foi base para suas interpretações sobre o caminho do desenvolvimento do 

capitalismo no agro e suas consequências no plano político-ideológico. Mesmo quando 

avançaram na análise inserindo a questão do aproveitamento da terra – no caso o destaque é 

para a pecuária – a conclusão a que chegaram foi a da permanência de relações pré-
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capitalistas no plano econômico, base material das concepções políticas regressivas dos 

grandes proprietários de terra no país
40

.  

Não que os intelectuais comunistas desconsiderassem o avanço do capitalismo no 

campo, porém, este, à moda prussiana, estava subsumindo as relações sociais pré-capitalistas 

lentamente, preservando o atraso. Baseados nas elaborações de Lenin sobre a via prussiana e 

enfatizando a existência de uma agricultura de tipo comercial inexpressiva frente à pecuária 

extensiva, os comunistas passaram a classificar o capitalismo colombiano como um caso de 

capitalismo deformado. A principal consequência de tal deformidade foi a criação de uma 

enorme mão de obra disponível, a qual, em sua existência, muitas vezes encontrava-se no 

limite da miséria humana.  

Um dos desdobramentos do entendimento de um desenvolvimento prussiano no 

campo pelos intelectuais comunistas foi, portanto, a noção de capitalismo deformado. Para 

Rivera (1975), com a limitada área dedicada à agricultura, a prevalência da pecuária extensiva 

não estimulava o emprego de técnicas modernas à agricultura, o que levava a lentidão de seu 

desenvolvimento. Para ele:  

 

 

Si mirarnos otro ángulo, el de importancia que los explotadores del campo conceden 
a los cultivos, volvemos a toparnos con la lentitud en los incrementos anuales de 

tierras destinadas a cultivos, pero esta vez acompañados de los rasgos característicos 

de nuestra economía: el de su deformación (RIVERA, 1975, p. 25).  

 

 

Um dos elementos utilizados por Rivera (1975) para embasar sua análise foi a 

avaliação do comportamento de dez dos principais cultivos destinados ao mercado agro-

capitalista colombiano entre os anos de 1969 e 1972. Para uma melhor apreciação das ideias 

do autor, reproduz-se abaixo o quadro elaborado por ele com base nos dados fornecidos pelo 

DANE:  

 

 

 

                                                
40 De modo a respeitar e entender a perspectiva do investigador que propunha tal leitura, deve-se levar em 

consideração que no âmbito de uma estratégia de revolução democrático-burguesa para o país, uma das questões 

principais a serem investigadas pelos intelectuais ligados ao PACOCOL era a extrema repressão exercida pelos 

grandes proprietários de terra sobre os camponeses e que se acentuara a partir da década de 1940. A combinação 

que havia nesse caso entre grande propriedade, atraso econômico e repressão favorecia a analogia com a 

proposição de Lenin sobre a via prussiana – o que, evidentemente, não exclui a necessidade de revisão crítica da 

aplicação desta tese para o caso colombiano. 
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Quadro 2 – Área semeada e produção de alguns cultivos (1969-1972) 

 

 

Cultivo 
Superfície semeada (Ha.) Produção (Tons.) 

1969 1972 1969 1972 

Algodão 236.000 240.000 357.000 413.000 

Gergelim 60.000 41.000 39.000 25.000 

Cevada 55.000 70.000 85.000 110.000 

Sorgo 50.000 92.000 100.000 230.000 

Soja 57.000 49.000 100.000 96.000 

Arroz 255.000 277.000 689.000 996.000 

Milho 800.000 796.000 920.000 955.000 

Batata 145.000 152.000 1.000.000 1.147.000 

Feijão 100.000 87.000 48.000 46.000 

Trigo 65.000 63.000 72.000 79.000 

TOTAL 1.823.000 1.867.000 3.410.000 4.097.000 
Fonte: Dados adaptados Rivera (1965) apud DANE, 1974.  

 

 

Conforme diagnóstico de Rivera (1975), destaca-se o aumento tanto em superfície 

quanto em produção do trigo, da cevada, do arroz e do sorgo. O incremento da produção de 

batatas decorreu do maior emprego de fertilizantes, embora o autor não mostre dados 

empíricos que o comprovem. A diminuição no cultivo de gergelim explicava-se pela 

concorrência com a produção de algodão, a qual, conforme o autor, é uma matéria prima que 

demanda menos custos de produção. Além disso, ainda conforme Rivera (1975), com o 

avanço dos produtos comerciais, os cultivos destinados a suprir a cesta básica da população 

passaram a ceder espaço para os cultivos voltados sobretudo à exportação. Conforme o autor: 

 

 

La paradoja de un país apto para una agricultura abastecedora a plenitud del 

mercado nacional que es forzado a comprar centenares de miles de toneladas de 

trigo, frijol, lenteja, maíz, etc., etc., tiene su explicación en dos causas que deben ser 

barridas de la vida de los colombianos: el latifundio y la dependencia del 

imperialismo (RIVERA, 1975, p. 28).  

 

 

Embora o quadro acima revele o aumento significativo na produção dos cultivos 

comerciais em curto espaço de tempo, tal aspecto não é para Rivera (1975) indicativo do 

desenvolvimento do capitalismo. Ao contrário, Rivera (1975) encontra em tais dados a 

“deformação do capitalismo” colombiano o qual, segundo sua argumentação, por ser voltado 
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para a exportação, fator que não estimula investimentos na produção de produtos para suprir a 

demanda interna, deixa o país à mercê de monopólios externos
41

. Nessa proposição do 

capitalismo deformado, o autor parece desconsiderar, por exemplo, um enfrentamento em 

relação à hipótese do “capitalismo neocolonial ou capitalismo dependente” para países de 

formação colonial como a Colômbia que persistiram sob o domínio imperialista no século 

XX
42

.  

Para Valencia (1974) tal deformação é uma decorrência do avanço do capitalismo no 

país conjugado à preservação de traços coloniais e relações pré-capitalistas, as quais são 

mantidas pela concentração de terras em poucas mãos e pela fragmentação de propriedades a 

serem exploradas até seu esgotamento. O autor assim designa o processo colombiano: 

 

 

 

                                                
41 Embora Rivera tenha concentrado sua reflexão no incremento dos cultivos comerciais colombianos, sem 

mencionar a participação do café, por exemplo, Furtado (2000) observou em relação à monocultura no Brasil um 

problema semelhante no que se refere à necessidade de importação de produtos alimentícios básicos: “Se a 
totalidade de boas terras agrícolas está concentrada em um sistema ancilosado de monocultura, a maior procura 

de alimentos terá de ser atendida com importações” (FURTADO, 2000, p. 252). 
42 Apenas como uma referência sobre a hipótese de capitalismo neocolonial ou dependente e como um possível 

contraponto à visão do autor, é válido retomar a contribuição de Florestan Fernandes para esse debate e sua 

preocupação em salientar que a ideia de combate às persistentes estruturas feudais em países de capitalismo 

dependente no século XX tinha implicações negativas na própria compreensão da dinâmica da luta de classes 

nesses países. Nesse caso, o autor se contrapunha à proposição teórica e estratégica que prevalecia em muitos 

PCs latino-americanos: “A orientação predominante, nas classes privilegiadas da América Latina, consiste em 

confundir a desagregação do antigo regime colonial com a descolonização como processo histórico-social. Com 

isso, procede-se a uma mistificação, que se desenrola em grau maior ou menor em todos os países, mas é 

principalmente acentuada nos vários países que ainda se acham no período de transição neocolonial. A 

desmistificação tem sido feita, em termos científicos, através da teoria do colonialismo interno; no plano da luta 
de classes e da oposição política articulada, ela aparece sob as bandeiras do combate ao ‘feudalismo’, às 

estruturas arcaicas da produção e, principalmente, do anti-imperialismo. Alguma coisa é melhor que nada! 

No entanto, a teoria do colonialismo interno concede uma vantagem estratégica às classes dominantes: ela 

negligencia demais a necessidade de uma investigação rigorosa das formas de estratificação engrenada ao 

capitalismo neocolonial e ao capitalismo dependente; e põe em segundo plano a luta de classes propriamente 

dita, concentrando o impacto sobre os efeitos construtivos da mudança social espontânea, do 

desenvolvimentismo e, em particular, da secularização e da racionalização inerentes à expansão do urbanismo e 

do industrialismo. Portanto, naquilo em que ela é uma teoria crítica, ela se polariza como uma manifestação 

intelectual do radicalismo burguês e do nacionalismo reformista. O combate político aos resíduos feudais ou 

ao feudalismo persistente e ao imperialismo tem um caráter de ruptura mais pronunciado. De fato, ele se 

vincula a uma tentativa de vanguardas da esquerda de tomar pé na dinamização das transformações 
dentro da ordem vinculadas à revolução burguesa [...] Em termos táticos, a tentativa para no patamar dos 

conflitos no seio das classes dominantes: jogar frações da burguesia, estruturadas na produção latifundiária e no 

setor de exportação ou inseridas na dominação externa, contra as frações estruturadas na expansão do mercado 

interno e da indústria. Em consequência, ela não contribui para adequar a teoria das classes socais e da luta 

de classes às condições concretas dos países em situação neocolonial ou de capitalismo dependente; e 

contribui muito mal para colocar as reivindicações dos trabalhadores do campo e da cidade numa linguagem 

especificamente socialista e revolucionária” (FERNANDES, 1981, p.79-80, grifo nosso). Deve-se registrar que o 

autor, na citada obra, demonstrava conhecimento da história colombiana, como na referência que faz à obra de 

Orlando Fals Borda.  
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El desarrollo en la agricultura se caracteriza por conservar la estructura latifundista 

con sus rezagos y relaciones pre-capitalistas que son inherentes al tiempo que se 

desarrollan, cada vez con más fuerza, las relaciones capitalistas. El resultado es que 

las modernas relaciones se cruzan, mezclan y enlazan con el rezago colonial – el 

latifundismo -, empleando en su desarrollo moderno formas arcaicas, precapitalistas. 

Ello ocurre sin entrar en antagonismos profundos entre sí, pues las condiciones 

objetivas son favorables para ese desarrollo original de tipo capitalista en 

condiciones de dominio e influencia del latifundio y de los monopolios extranjeros 

(VALENCIA, 1974, p. 31).  

 

 

Veja-se, portanto, que a lógica interpretativa dos autores comunistas é sempre a 

mesma: avanço do capitalismo combinado com relações de produção servis. No caso 

colombiano, a servidão é do trabalhador rural em relação ao proprietário da terra e também do 

país para com o monopólio estrangeiro. Buenaventura (1975) que também incorporou o 

conceito de desenvolvimento do capitalismo deformado
43

 e também baseado nas formulações 

de Lenin já apresentadas neste estudo, teceu uma importante contribuição para a compreensão 

da formação do proletariado agrícola, questão que será abordada mais a frente. Neste 

momento, a referência a Buenaventura é tão somente para ilustrar como o partido acabou por 

ter a sua própria formulação – o capitalismo deformado – para interpretar a realidade que se 

empenhava em transformar. Isso fica claro na imagem do capitalismo colombiano presente no 

Programa del Partido Comunista de Colombia, publicado em dezembro de 1971: 

 

 

Se presenta así en inemensas proporciones una forma de explotacion del trabajo en 

el campo que expresa más que ninguna outra el entrelazamiento semifeudal de la 

economia agraria. Se trata del peonaje. De los miles de asalariados – cuyo peso en la 

vida social agraria es decisivo – sometidos a la despotica dependencia personal del 

terrrateniente o del campesino rico, y en la practica situados al margen de las 

conquistas de la legislacion laboral. El peonaje, relacion de produccion capitalista 

cargada con los remanetes feudales, expresa de la manera mas general la doble 

explotacion con todas sus secuelas de miseria y atráso, en el campo. Y refleja en lo 

social las caracteristicas de la estructura economica agraria colombiana en que se 
funden los elementos de atraso latifundista con el capitalismo deformado y la 

intromision imperialista (PCC, 1971 apud BUENAVENTURA, 1975, p. 35). 

 

 

                                                
43 “Uno de los problemas se refiere al peso que va adquiriendo en el desarrollo deformado del capitalismo el 

sector del proletariado agrícola” (BUENAVENTURA, 1975, p. 34). Em outra passagem, na qual o autor critica 

aqueles que não levam em conta a característica do capitalismo deformado, salienta que: “Porque la cuestión 

general, los meros índices de proletarización y de urbanización, de cambios en la población económicamente 

activa, a menudo se utilizan para enfrentarlos de manera abstracta al proceso histórico real. Entonces se niega el 

desarrollo deformado del capitalismo y su característica de remodelar las formas semifeudales, dependientes, 

serviles, en las relaciones de producción, sin liquidarlas (BUENAVENTURA, 1974, p. 34). 
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A marca da “miséria colombiana”, portanto, estaria na dupla exploração 

exemplarmente expressas na relação de peonagem sobre uma massa de trabalhadores situados 

à margem de qualquer espécie de direitos e garantias próprios a uma ordem liberal-burguesa 

minimamente consolidada. Nessa perspectiva, o atraso ainda ditava o ritmo “prussiano” de 

um capitalismo deformado. 

 

 

3.2 A interpretação de Kalmanovitz: a afirmação do capitalismo na estrutura agrária 

colombiana 

 

 

No polo oposto está a leitura feita por Salomón Kalmanovitz, um dos principais 

expoentes da história econômica colombiana. Ainda que tenha sido influenciado por certa 

formação marxista no início de sua carreira como economista, este intelectual convergiu para 

o âmbito do poder do Estado – à época foi ele o responsável por empreender a análise dos 

dados do Censo Nacional Agropecuário de 1960-71. Em alguma medida, sua trajetória 

expressa a própria projeção de um novo setor da burguesia colombiana no interior do Estado e 

que disputava e negociava sua direção com os setores tradicionais, representados por exemplo 

pela burguesia agroexportadora. 

Assim, esta pesquisa, toma este autor como representante da visão institucional do 

Estado em sua expressão liberal-burguesa e em contraponto à perspectiva desenvolvida pelos 

intelectuais comunistas, os quais, como assinalado, representavam uma determinada 

expressão teórico-política vinculada ao mundo do trabalho na Colômbia e que não fora 

incorporada pelo Estado.  

Na interpretação de Kalmanovitz sobre os dados do Censo Nacional Agropecuário 

1960-1970/71, a Colômbia vivenciava um momento de afirmação do capitalismo no campo. 

Diferentemente dos intelectuais comunistas, Kalmanovitz buscou levar em consideração em 

suas análises não somente o comportamento do tamanho das propriedades – se minifúndio ou 

latifúndio – mas as relações de exploração presentes no interior de cada uma delas. Em uma 

primeira apreciação, percebe-se que Kalmanovitz localizou justamente na questão do 
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arrendamento um dos principais motores do desenvolvimento do capitalismo no campo 

colombiano
44

.  

Conforme Kalmanovitz (1974), o arrendamento encontrou espaço para seu 

desenvolvimento no campo após a II Guerra Mundial, época a partir da qual se pode falar em 

verdadeiras relações capitalistas no interior do Estado colombiano. Com o desenvolvimento 

industrial no país surgiram – no interior das classes médias urbanas e em menor medida entre 

os camponeses – empresários que arrendaram terras e as exploraram de forma moderna, com 

base no trabalho assalariado
45

. Conforme o autor, prova disso foi o crescimento, a partir desta 

época, de cultivos comerciais destinados a suprir a demanda urbano-industrial e o mercado 

externo, como o algodão (indústria têxtil e exportação), o arroz e o trigo (componentes da 

cesta básica). Esse tipo de cultivo foi produzido principalmente em médias explorações sob o 

regime de posse em propriedade (53%) e em arrendamento (47%), o que indicaria um avanço 

do processo de desenvolvimento do capitalismo no país (KALMANOVITZ, 1974).  

Outro componente que abriu espaço para a presença da forma de arrendamento 

foram os fenômenos gerados pela Violência de 1948 – a intensa luta social e política daquele 

período. Conforme o Kalmanovitz (1974), o conflito social e armado no campo em 

decorrência do assassinato de Gaitán modificou profundamente a estrutura de posse da terra, 

tais como os deslocamentos forçados, expropriações e assassinatos de camponeses. Esses 

fenômenos seriam bem característicos desta época e perdurariam ao longo do tempo, 

chegando até os dias atuais. Esse fator extraeconômico que incide sobre a economia, no caso a 

violência rural, gerou condições para um desenvolvimento empresarial da agricultura, ou seja, 

a insegurança no campo levou muitos proprietários a optar por terem suas terras exploradas 

por terceiros, o que favoreceu a prática de arrendamentos, inclusive a baixos custos. Portanto, 

1948 é um marco para o desenvolvimento do capitalismo no campo colombiano.  

Como já demonstrado acima, entre 1950 e 1970 ocorreu um o avanço dos cultivos 

empresariais sobre os tradicionais, ligados às propriedades camponesas. Kalmanovitz, em 

                                                
44

 “Se ve en suma que entre 1960 y 1970-71 se profundizaron tendencias características del desarrollo capitalista 

en el campo, quizá incluso con una aceleración mucho mayor que la que se había observado para períodos 

anteriores. La concentración en la explotación de la tierra se agudizo aún más que en al pasado ritmo que es 

típico e la concentración de la producción en la medida en que son los empresarios de economías de la gran 
escala quienes se expanden con mayor dinamismo. Esta expansión no se circunscribe a la propiedad territorial, 

aunque también la incluye, sino que la sobrepasa por medio de la acumulación de la producción en tierras 

tomadas en arriendo, lo que se demuestra con el cambio experimentado en los tamaños de arriendos ya la pérdida 

en importancia de los arriendos en pequeña escala” (KALMANOVITZ, 1974, p. 98). 
45 É importante destacar que para Kalmanovitz o arrendamento é paradigma para a presença do capitalismo na 

estrutura agrária colombiana: “La lenta y espontánea transformación de la gran hacienda que paso a ser 

explotada en muchos casos, quizá la mayor parte de ellos, por individuos de las clases medias que se tornaron en 

grandes arrendatarios de ellas pasó a ser entonces la base fundamental del desarrollo de la agricultura capitalista 

en Colombia” (KALMANOVITZ, 1974, p. 87). 
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oposição aos intelectuais comunistas, percebeu nesses dados mais um aspecto verificável na 

realidade a confirmar o avanço das relações capitalistas no campo, dado que o avanço dos 

cultivos comerciais implicava o aumento da produtividade do trabalho na terra: 

 

 

Este cambio en la participación de los cultivos comerciales en el conjunto de la 

producción agrícola refleja un crecimiento acelerado de la agricultura empresarial 
sobre las formas atrasadas de la producción del campesino parcelario (en propiedad 

y en arriendo). El cambio se destaca aún más si se considera que aun en el café los 

cultivos definidos como mixtos, los de plantación y en parte en los tradicionales se 

vienen desarrollando empresas capitalistas que generan parte apreciable de sus 

respectivas producciones […] Según estos estimados en 1971 aproximadamente el 

60% del valor total de la producción agrícola (18 cultivos mayores) era generado por 

una agricultura de tipo capitalista moderna, mientras que el resto del valor era 

originado en la economía campesina parcelaria montada sobre las más difíciles 

tierras del país y con una organización del trabajo y técnicas de producción 

rudimentarias (KALMANOVITZ, 1974, p. 111).  

 

 

Conforme a análise apresentada por Kalmanovitz sobre o comportamento dos tipos 

de cultivos na Colômbia, o autor chama a atenção para uma mudança substancial na 

participação dos mesmos entre 1950 e 1972. Segundo seu estudo, os cultivos comerciais 

(algodão, cana de açúcar, soja, sorgo, cevada, arroz, gergelim) aumentaram sua participação 

na superfície total das propriedades agrárias no país, passando de 14,2% em 1950 para 29,6% 

em 1972. Ao mesmo tempo, a superfície destinada à produção de café diminuiu de 34,1% 

para 28,4% no mesmo período. Os chamados cultivos tradicionais e mistos (mandioca, 

banana, feijão, cacau) também apresentaram queda em relação à superfície explorada, 

passando de 35,1% e 46,8% em 1950 para 30% e 36% em 1972, respectivamente. Em relação 

a estes três tipos de cultivos – café, tradicionais e mistos – os cultivos comerciais tiveram 

expansão de 21,1% na superfície destinada à produção. A prevalência das unidades produtivas 

empresariais voltadas aos cultivos comerciais em detrimento das pequenas propriedades 

voltadas aos cultivos tradicionais e mistos seria decorrência, segundo o autor, do aumento da 

demanda provocada pela expansão do mercado interno do país. Isto porque com a expansão 

do capital industrial aumentava-se a demanda das indústrias por insumos agrícolas. Portanto, 

a produção no campo já se encontrava articulada ao ciclo mais amplo de reprodução do 

capital. 

Além disso, seguindo a argumentação de Kalmanovitz, o processo de urbanização do 

país e o aumento numérico da própria classe trabalhadora nas cidades aumentava a demanda 

por produtos provenientes do campo. Isto exigia, por parte dos produtores rurais, o 
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aperfeiçoamento da divisão do trabalho e o emprego de técnicas modernas de exploração da 

terra. Esta nova dinâmica constituía um ponto de inflexão histórica para os pequenos 

camponeses: ou se converterem à lógica capitalista de produção ou desaparecerem diante da 

contínua modernização das médias e grandes propriedades. 

Assim, a constatação geral feita pelo autor sobre as mudanças na Colômbia é a de 

que tais transformações expressavam a prevalência da indústria na economia colombiana, a 

qual passava a subordinar e remodelar a própria estrutura agrária do país. Neste caso, o que o 

autor descreve é novamente similar ao que Marx apontava sobre a predominância do capital 

industrial na Inglaterra no século XIX. Para Kalmanovitz (1974) a própria comparação entre o 

peso da indústria e da agricultura no PIB colombiano fornecia um argumento sólido a esse 

respeito:  

 

 

Esta estimacion permite situar cerca del 63% del PIB como generado em actividades 
fabriles o muy cercanas a tal definicion mientras que actividades agrícolas ganaderas 

de tala de bosques de caza y pesca alcazaban a dar cuenta del 37%. No es entonces 

justificada la afirmacion basada en el relativo poco peso de la industria 

manufacturera en el PIB de que Colombia es un país fundamentalmente agrícola. Si 

bien es cierto que las actividades economicas llevadas a cabo en el campo son muy 

importantes para la economia no constituyen de ninguna forma lo dominante aun 

expresado en los bienes y servicios de consumo final que constituyen las categorías 

adoptadas por cuentas nacionales. De otra parte si se concibe la industria como una 

forma de organización del trabajo y no según la forma que adopten sus productos 

(agrícolas o manufacturados) se encontrará que gran parte de la actividad llevada a 

cabo en el agro tiene características muy similares en cuanto a organización a las 
que acompañan a la industria fabril, mecanización, procesamiento en línea, 

contratación etc. (KALMANOVITZ, 1974, p. 107).  

 

 

Portanto, a partir de um conceito de indústria como correspondente a uma 

determinada forma de organização do trabalho e da produção de mercadorias, Kalmanovitz 

concebia que a própria produção do agro assumia forma homóloga à produção industrial, que 

passou a ter a primazia dentre as atividades econômicas no país. A argumentação apresentada 

pelo autor indicava assim um mundo agrário que se redefinia e assumia um novo dinamismo 

em conformidade com o avanço das forças produtivas capitalistas. Deste modo se 

configurava, pela forma em que se explorava a terra, a moderna propriedade fundiária. 

Neste sentido o autor entendia que a concentração de terras e a consequente 

diminuição do número de pequenas propriedades correspondia ao avanço das relações de 

produção capitalistas. Um elemento que expressava isso era a redução da pequena produção 

parcelaria tanto em termos absolutos quanto relativos. Assim, o autor descrevia sobre a 
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Colômbia o mesmo processo geral observado por Marx (2012) em relação ao que ocorreu na 

Europa, conforme já assinalado – o que confirmaria a hipótese de expansão do capitalismo e 

da subordinação à sua lógica de todas as formas de exploração da propriedade existentes na 

estrutura agrária colombiana. Um dos aspectos também destacados por Kalmanovitz (1974) 

sobre os dados do Censo Nacional Agropecuário 1960-71 foi a maior expansão absoluta que 

ocorreu entre as grandes propriedades com extensão de 200 a 500 hectares, as quais 

representariam, segundo seu raciocínio, aquelas de tamanho ótimo para exploração de tipo 

empresarial. 

Contestando aqueles que acreditavam que o campo colombiano ainda estava 

marcado por relações de tipo pré-capitalista, Kalmanovitz chamou a atenção para o fato de 

que a parceria diminuía, o que na argumentação do autor seria típico do avanço do 

capitalismo: 

 

 

La pérdida relativa en las aparcerías es de explicarse por el avance de las formas 

modernas de explotación en el campo, la disminución de los arriendos es difícil de 

explicar dadas la expansión de la agricultura comercial y del tipo de arriendos que la 

acompaña. Es posible (al igual de lo que ocurre con las declaraciones de los 
censados en cuanto a sus existencias de ganado en relación con la declaración de 

renta) que hayan existido temores en relación a la legislación de 1961 y en especial a 

la de 1968 que indujeran a los propietarios a sub-declarar los arriendos. Sin 

embargo, se observa una tendencia clara al aumento del tamaño de los arriendos 

(KALMANOVITZ, 1974, p. 97). 

 

 

Mesmo diante destas constatações, pelas quais parceria e arrendamento 

representariam tendências inversas para verificação do processo de expansão da moderna 

propriedade da terra, Kalmanovitz une em suas análises os dados referentes aos 

arrendamentos e às parcerias em uma mesma tabela, o que pode induzir a erros de 

interpretação sobre o sentido das transformações no campo. Deve-se ressaltar que estas duas 

formas foram, também para Marx, paradigmas para se observar o grau de penetração do 

capital na agricultura, mas para representar situações distintas, ou seja, o arrendamento como 

a forma clássica de realização do capitalismo e a parceria como forma transitória de extração 

da renda
46

. Além de unir essas duas formas em um mesmo quadro e considerar a parceria 

                                                
46 Uma hipótese aventada para que Kalmanovitz tenha unido essas duas informações em uma mesma tabela para 

guiar suas análises é que no caso colombiano, como será demonstrado mais a frente, houve um fenômeno 

bastante específico e particular – a transformação forçada de colonos em arrendatários que pagavam a renda da a 

empresas capitalistas que usurparam suas terras. A análise aqui empreendida não concorda inteiramente com 

o uso do termo arrendatário nestes casos, mas desse modo essa relação foi apresentada nas elaborações 
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como expressão do atraso, Kalmanovitz as separa em maiores de 20 ha. e menores de 20 ha. 

para embasar sua análise. Ele justifica com o seguinte argumento a opção por essa divisão:  

 

 

La línea divisoria que se trazó entre arriendos mayores y menores de 20 hectáreas 

establece la diferencia que hay entre explotaciones que pueden ser atendidas por la 

fuerza de trabajo familiar o esta combinada con el trabajo de fuera de la familia y 

explotaciones donde domina la organización empresarial que recurre a trabajo 

asalariado, o sea que en el segundo de los casos se trata fundamentalmente de 

arriendos de tipo moderno diferentes de los arreglos entre campesinos y propietarios 

(KALMANOVITZ, 1974, p. 97-98).  

 

 

Nota-se que no argumento de Kalmanovitz, essa linha divisória aproxima as relações 

de trabalho presentes nos pequenos arrendamentos à forma parceria (com a prevalência de 

força de trabalho familiar e jornaleiros) e os grandes aos tipos modernos de arrendamento, 

com o emprego de força de trabalho assalariada. Para se perceber com maior exatidão o 

raciocínio de Kalmanovitz, apresenta-se o quadro elaborado por ele no qual une parceria e 

arrendamento e divide as explorações em maiores e menores de 20 ha. 

 

 

Quadro 3 – Arrendamentos e Parcerias maiores e menores de 20 hectares 

 

 

Tamanhos 

1960 1970-71 

Número 

(mil) 
% Superfície % 

Número 

(mil) 
% Superfície % 

TOTAL 282.3 100 2.009.2 100 166.5 100 2.025.5 100 

Menores 

de 20 ha. 
268.1 94,9 802.0 39,9 152.5 91,6 612.0 30,2 

Maiores 

de 20 ha. 
14.2 5,1 1.207.2 60,1 14.0 8,4 1.413.5 69,8 

Fonte: Kalmanovitz 1974 apud Censos Agropecuários 1960 e 1970-71, DANE, p. 97 

 

 

                                                                                                                                                   
propostas pelos colombianos – uma confusão terminológica que pode significar a não apreensão e identificação 

de aspectos distintos e particulares entre os fenômenos pesquisados. Conforme a advertência teórico-

metodológica de Martins (1981, p. 169) “Há dimensões ocultas nessas relações. Essa é uma característica das 

relações sociais no capitalismo; as coisas aparecem como sendo o que não são, com a aparência contrária, à da 

sua verdadeira essência”. No caso de Kalmanovitz, como será abordado posteriormente, cabe indagar se a não 

percepção de uma forma de exploração sobre os camponeses camuflada sob a forma arrendamento constituiria o 

próprio limite ideológico – burguês – de sua análise.  
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O quadro acima demonstra que entre os anos 1960-70/71 houve uma evidente queda 

no número de explorações sob essas duas formas de posse, 115.800 em termos absolutos, 

passando de 28.300 em 1960 para 166.500 em 1970/71. Já em superfície aumentaram no total 

163 ha. apenas. A diminuição do número de explorações esteve concentrada no universo das 

explorações menores de 20 ha., passando de 268.100 em 1960 para 152.500 em 1970/71. As 

maiores de 20 ha. apresentaram uma insignificante queda de 200 explorações, passando de 

14.200 em 1960 para 14.000 em 1970/71. Com relação à superfície, registrou-se uma 

diminuição de 190.000 hectares no universo das explorações menores de 20 ha. Já entre as 

maiores de 20 ha. houve um aumento de 206.300 ha. Até certo ponto, houve um aumento 

proporcional em relação à extensão em ambos os universos. No entanto, vê-se que em 

1970/71 as explorações menores de 20 ha. representavam 30,2% do total e as maiores de 20 

ha. representavam 69,8%. Isso mostra que estas formas de posse estiveram concentradas em 

grandes explorações. 

Mas qual a representatividade desses dados em relação à extensão geral de terras no 

país? Se levados em consideração os números tratados por Kalmanovitz (1974), observa-se 

que estas formas de posse representavam apenas 6,7% do total do país em 1970/71. Pode-se 

considerar que esta área é bastante reduzida para um país que já tenha consolidado relações de 

produção capitalistas no campo. Kalmanovitz (1974) propõe uma explicação para esse 

aparente paradoxo. Para ele, a maior parte dos arrendamentos são dedicados à agricultura 

intensiva e não à pecuária. Assim, a importância econômica desta forma ganha maior sentido 

para a produção capitalista, já que a agricultura, mais que a pecuária, demanda o emprego de 

desenvolvimento técnico e contratação de força de trabalho assalariada. Em suma, maior 

desenvolvimento das forças produtivas. Conforme o autor: 

 

 

Con este supuesto, se podría derivar que para 1960 con 2 millones de hectáreas bajo 

arriendo y una superficie agrícola de 5,15 millones de hectáreas (cultivos 

permanentes y temporales y tierras en descanso) daría una proporción del 39% (sin 

tierras en descanso que obviamente no están bajo arriendo, el porcentaje sube a un 

57% del total) y para 1970-71 la proporción sería del 26,4% (sin tierras en descanso 

sería 45,5% del total) (KALMANOVITZ, 1974, p. 97).  

 

 

Pode-se observar que o autor tende a supervalorizar o papel dos arrendamentos na 

agricultura colombiana. A partir dos dados obtidos pela pesquisa, cabe o questionamento: o 

autor não incorre em exagero analítico para comprovar a modernização das relações sociais 
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no campo? Desafortunadamente, o Censo Nacional Agropecuário não apresenta dados sobre a 

incidência dos arrendamentos sobre a agricultura e a pecuária, específica e separadamente, o 

que conduz a um primeiro questionamento em relação às conclusões do autor. No entanto, 

antes de se proceder ao contraponto em relação às posições do autor deve-se, neste momento, 

continuar acompanhando a argumentação de Kalmanovitz. Ele explana, por exemplo, que os 

arrendamentos de tipo pré-capitalistas, ou seja, aqueles que incidem na pequena exploração 

camponesa, decrescem: 

 

 

Los arriendos de tipo pre-capitalista estarían entonces caracterizados por la pequeña 
producción y ya se ha visto como su importancia decrece en términos absolutos y 

relativos […] Este sería el único indicio de feudalismo en el campo colombiano, 

pero es demasiado tenue si se considera que los arriendos mayores de 20 hectáreas 

alcanzaban el 37,6% de la superficie arrendada en esta forma en 1960. Las 

aparecerías mayores de 20 hectáreas en 1970-71 alcanzaban a 593.624 hectáreas, o 

sea, el 73% de la superficie explotada bajo este arreglo, cuando en 1960 el mismo 

rubro era un 46,3% del campesino y patrón lo que se ha extendido son los contractos 

de corte moderno con repartición del producto o ganado en compañía y organización 

de la producción con trabajo asalariado (KALMANOVITZ, 1974, 98).  

 

 

O ponto central na argumentação do autor é o aumento na extensão das explorações 

maiores de 20 ha., e o decréscimo no tipo de exploração que representaria relações pré-

capitalistas, como os arrendamentos menores de 20 ha. Fica claro que para o autor a dinâmica 

econômica no campo passa a ser regida por contratos sociais de tipo capitalista e que esse 

padrão passa a subordinar o conjunto da produção no campo, sobrepondo-se inclusive aos 

resquícios de feudalismo existentes nas propriedades menores de 20 ha. No entanto, volta-se à 

indagação: esse era de fato o dado preponderante na estrutura agrária colombiana na 

passagem dos anos 1960 para 1970? Os dados expostos no próximo capítulo servirão de 

subsídio para o diálogo crítico com tal interpretação.  

Destaca-se desde já que na análise das fontes primárias do Censo feitas por 

Kalmanovitz, há a tendência em realçar em seus argumentos a favor do avanço do capitalismo 

no campo. É o caso, por exemplo, de suas hipóteses sobre a predominância da forma de 

arrendamento na agricultura intensiva ao invés da pecuária; sobre a queda apenas em extensão 

das parcerias em pequenas explorações sem considerar o número de explorações; e que os 

contratos de meação nas grandes propriedades destinadas à parceria seriam de corte moderno.  

Outro elemento que chamou a atenção na análise de Kalmanovitz que, ao que tudo 

indica, demonstra sua tendência a justificar a acelerada expansão do capitalismo no campo 
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colombiano, são suas avaliações a respeito do comportamento dos cultivos. Como já fora 

exposto anteriormente, sua argumentação busca enfatizar o avanço dos cultivos comerciais 

sobre os cultivos tradicionais, mistos e sobre o café. Retomando sua análise, o autor indica 

que entre 1950 e 1972 a superfície destinada à produção de café decresceu de 34,1% para 

28,4%, respectivamente. Além disso, para salientar a importância do crescimento dos cultivos 

comerciais, Kalmanovitz afirma que: 

 

 

Dentro del valor de la producción las comparaciones resultan aún más contrastadas. 

Los cultivos comerciales pasaron a absorber el 8,9% del valor total de los cultivos 

considerados (incluyendo el café) en 1950 a 28,1% en 1971. El café rebajo de 33,3% 

en 1950 a 26,3% en 1971. Los tradicionales bajaron de 26,0% a 22,1% y los mixtos 

de 27,6% a 18,9%. Las perdidas conjuntas en la participación de estos tres tipos de 

cultivos en comparación con el aumento de los comerciales alcanzaron a un 20,6%, 

lo que ya pone de presente el desplazamiento relativo que ha ejercido la agricultura 

comercial tomada en su forma más pura en relación con el resto de los cultivos. 

Ahora si se deja de considerar el café dentro del valor de la producción, se observa 

que los cultivos comerciales pasaron de absorber el 13,4% en 1950 al 38,4% en 
1971, mientras que los cultivos tradicionales la hicieron del 38,9% al 30,% y los 

mixtos del 41,3% al 25,6% en el mismo período, perdida que representó para los 

dos, tomados conjuntamente el 24,6%, es decir que han perdido alrededor de una 

cuarta parte de su importancia en el valor de la producción en el periodo que 

empieza en 1950 y termina en 1972 (KALMANOVITZ, 1974, p. 109).  

 

 

Veja-se que nesta passagem, Kalmanovitz chama a atenção para o aumento da 

importância dos cultivos comerciais em relação ao valor da produção na economia 

colombiana. Ao que tudo indica, o autor destaca que os cultivos comerciais se sobrepuseram 

inclusive em relação ao café, produto com maior peso na economia colombiana até então. 

Diante deste quadro, Kalmanovitz chega à conclusão que: 

 

 

Este cambio en la participación de los cultivos comerciales en el conjunto de la 

producción agrícola refleja un crecimiento acelerado de la agricultura empresarial 

sobre las formas atrasadas de la producción del campesino parcelario (en propiedad 

y en arriendo). El cambio se destaca aún más si se considera que aun en el café, los 

cultivos definidos como mixtos, los de plantación y en parte en los tradicionales se 

vienen desarrollando empresas capitalistas que generan parte apreciable de sus 

respectivas producciones (KALMANOVITZ, 1974, p. 110). 

 

 

À primeira vista, diante do quadro apresentado por Kalmanovitz, a impressão é 

mesmo de que os cultivos comerciais, excetuando-se o café, expandiam-se de forma acelerada 
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e subordinavam os demais (café, mistos e tradicionais) no que tange ao peso destes na 

economia colombiana. No entanto, como demonstra Marco Palacios (2009), em seu clássico 

estudo El café en Colombia (1850-1970): una historia económica, social y política, o café 

entre os anos 1960-1966 representava ainda cerca de 70% dos valores das exportações totais 

colombianas: 

 

 

Las oscilaciones de la posguerra y la depresión de 1957-1963 han sido objeto de 

intensas polémicas y análisis del periodo. Es suficiente decir que en esta época la 

política económica y los intereses que ésta definía se había hecho mucho más 

compleja: la acelerada sustitución de importaciones, la modernización de la 

agricultura comercial y de los transportes y la urbanización contribuían a configurar 

una estructura cuyos ritmos de expansión y contracción estaban entrelazados a los 

movimientos del precio del café que representaba cerca de 70% del valor de las 
exportaciones totales: en 1960-1966 Colombia todavía era el país más cafetero del 

mundo, seguido de Etiopía, Rwanda, Uganda y Haití (PALACIOS, 2009, p. 448).   

 

 

Palacios (2009), portanto, reconhece as profundas mudanças pelas quais passava a 

economia colombiana no período estudado, tanto que cita a importância do avanço dos 

cultivos comerciais, a urbanização, a política de substituição de importações, mas ressaltando 

que as oscilações quanto a estes fatores estavam sempre articuladas ao ritmo do café. Esta 

pesquisa não tem como objetivo discutir a particularidade da produção de café na economia 

colombiana – que por sua relevância na história econômica do país demandaria um estudo à 

parte – mas sim demonstrar, no período analisado, que este produto, conforme Palacios 

(2009), ainda se configurava notadamente como o principal cultivo colombiano, ao contrário 

do que busca demonstrar Kalmanovitz (1974), o qual acentuava em sua análise a 

diversificação das culturas e a regressão da monocultura representada pelo café. Levando-se 

em consideração a informação de Palacios (2009) – de que o café representava cerca de 70% 

do valor das exportações totais entre 1960 e 1966 – pode-se concluir que a Colômbia ainda 

era um país predominantemente monocultor, característica esta própria de países que não 

completaram sua transição para o capitalismo industrial
47

. 

                                                
47 A esse respeito, pode-se tomar como parâmetro de comparação a observação feita por Celso Furtado (2000, p. 

251, grifo nosso) sobre o Nordeste Brasileiro, no seu clássico Formação Econômica do Brasil (1959), quando o 

autor afirma que: “O sistema de monocultura é, por natureza, antagônico a todo processo de 

industrialização. Mesmo que, em casos especiais, constitua uma forma racional (do ponto de vista econômico) 

de utilização dos recursos de terra, a monocultura só é compatível com um alto nível de renda per capita quando 

a densidade demográfica é relativamente baixa. Ali onde é elevada essa densidade – o que ocorre na faixa úmida 

do Nordeste – a monocultura impossibilita alcançar formas superiores de organização da produção. Com 

efeito, nas regiões densamente povoadas uma elevada densidade de capital por homem – condição básica para o 

aumento de produtividade – só se consegue com a industrialização”. 
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Polêmicas à parte, o que se busca demonstrar com as críticas a Kalmanovitz é que, ao 

analisar os dados a partir de suas próprias hipóteses os conduz a “seu” favor e, nesse sentido, 

torna a análise mais ideológica do que empírica. Portanto, se por um lado, a crítica deste 

trabalho endereçada aos intelectuais comunistas está no fato de não perceberem as novas 

formas de exploração capitalista que surgiam sob as velhas formas de exploração colonial 

sobre os camponeses, interpretando-as como exemplos de relações feudais de extração da 

renda; por outro, Kalmanovitz, em sua perspectiva burguesa, tendia a forçar a analogia do 

caso colombiano com situações de capitalismo avançado, no qual a indústria subordinava o 

conjunto das relações de produção e o arrendatário cumpria papel decisivo na expansão do 

capitalismo no campo. Nesse caso, ambas análises deixaram de identificar uma forma 

camuflada de exploração capitalista sobre os camponeses na Colômbia, em que sob a 

aparência de arrendatário, o colono representava a classe que por seu papel na expansão da 

fronteira agrícola do capital, acabava por impulsionar o desenvolvimento capitalista. Daí a 

necessidade de se precisar o papel específico do colonato e de sua importância para o 

particular desenvolvimento do capitalismo no campo colombiano. 

O argumento central deste trabalho consiste, portanto, em dar destaque ao papel do 

colono como agente social no processo de formação do capitalismo no campo. Mas, integrado 

a qual padrão de desenvolvimento este personagem histórico desenvolveu seu papel? A 

observação de Palacios (2009) sobre a importância que a produção de café tinha para a 

economia colombiana em plena década de 1970 fornece uma pista importante. Se por um 

lado, considerar a presença de latifúndios e seu predomínio no campo como indícios de uma 

espécie de uma hegemonia feudal no agro possa ser uma interpretação equivocada, por outro, 

também o é associar o tipo de exploração que prevalecia como plenamente capitalista. A 

centralidade da monocultura de café na economia do país seguindo o modelo empresarial era 

marca da prevalência do capitalismo no campo, mas de um tipo de capitalismo que pagava um 

pesado tributo a sua formação colonial e dependente, posto que a monocultura era herança do 

período colonial e, ao mesmo tempo, empecilho à transição para um capitalismo industrial – 

conforme o argumento de Furtado (2000).  

Os aspectos particulares desse difícil processo de consolidação do capitalismo no 

campo serão retomados no próximo capítulo, no qual se busca apreender o sentido da política 

de Estado para o campo elaborada no período da Frente Nacional. 
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4 As transformações na estrutura agrária colombiana (1960 – 1970/71) 

 

 

Conforme argumentação apresentada no debate teórico sobre o capitalismo no campo 

colombiano, o que aqui se considera como estrutura agrária não constitui de modo algum um 

conjunto de relações sociais estáticas no tempo, mas como relações permanentes conformadas 

em um processo histórico, as quais, pela ação dos sujeitos, podem ser alteradas. Neste 

capítulo em especial, faz-se a investigação sobre como o Estado e as classes dominantes que 

exerciam um controle sobre a propriedade da terra responderam às pressões e desafios 

advindos não apenas da própria pressão exercida pelas forças capitalistas em âmbito 

internacional, mas principalmente dos intensos conflitos sociais pela propriedade da terra que 

marcaram a Colômbia com intensidade desde pelo menos 1948 – ano do episódio conhecido 

como Bogotazo.  

O período aqui abordado corresponde àquele de vigência da Frente Nacional, 

constituída por uma aliança “pelo alto” entre liberais e conservadores. Os dados aqui 

analisados partem do ano de 1960, dois anos após o início do primeiro governo da Frente 

Nacional. Neste primeiro governo foi realizada uma tentativa modernização da estrutura 

fundiária para os novos padrões da economia da segunda metade do século XX, configurada 

na Lei 135 de 1961 e se estendeu até o ano de 1971, ano em que o DANE concluiu seu 

levantamento de dados sobre o perfil socioeconômico no campo. Mas, esse ano tem 

importância também por ser o momento em que as classes dominantes darão início à contra-

reforma agrária – expressa pelos Acordos de Chicoral (1972) –, uma espécie de golpe sobre as 

próprias políticas reformistas esboçadas e defendidas por setores que buscavam realizar a 

transição para o capitalismo industrial.  

Nesta parte, mais do que realizar um debate entre teóricos colombianos a respeito da 

eficácia da aplicação desta lei para o país, busca-se empreender uma articulação entre as 

políticas de Estado para a estrutura agrária colombiana e sua concreta modificação. Para isso, 

partiu-se do estudo do que se considerou aqui fontes primárias, ou seja, a própria letra da lei 

de 1961 e os dados do Censo Nacional Agropecuário (1960 – 1970/71) fornecidos pelo 

DANE.  
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4.1 O papel do Estado e a reforma agrária segundo a Lei 135 de 1961 

 

 

Como será demonstrado neste estudo, entre as décadas de 1960-1970, o setor rural 

colombiano registrava altos índices de concentração de terras e uma alta proporção de 

assalariados rurais na população agrícola com níveis precários de vida e trabalho. 

Do ponto de vista histórico, pode-se afirmar que a década de 1960 foi marcada pela 

intervenção do Estado na economia colombiana no intuito de atender as demandas das 

distintas frações das classes dominantes colombianas, ligadas aos setores financeiro, industrial 

e agrário. Com relação à questão agrária, a principal política do Estado foi a tentativa de 

implementação de uma reforma agrária como resposta a uma situação de pressão tanto 

interna, quanto externa. Na política interna, o Estado e as classes dominantes sofriam pressões 

vindas dos movimentos sociais do campo e da cidade, com destaque para o violento conflito 

político ocorrido nas décadas de 1940 e 1950 que opôs liberais e conservadores. Nesse caso, a 

intensa luta pela terra culminou num processo que os historiadores colombianos denominaram 

Violência, com v maiúsculo, com amplas consequências político-econômicas para o país
48

. 

Um dos resultados desse mesmo processo de Violência foi a organização camponesa em 

forma de guerrilha (Guerrilla de los Llanos Orientales), que mesmo após sua desmobilização 

pelo Estado em 1953, deixou como herança grupos de camponeses organizados na forma de 

autodefesas, principalmente nas regiões colonizadas de Marquetalia, Guayabero, Riochiquito 

e El Pato
49

. A persistência desses grupos constituía um ponto de preocupação constante para 

as classes dominantes da Colômbia, especialmente para os grandes proprietários:  

 

                                                
48 Segundo Kalmanovitz (1997, p. 397): “[...] los efectos de la violencia en la agricultura, en resumen, 

condujeron a acelerar la diferenciación social en la economía campesina, a conformar una capa de violentos 

kulaks, a abaratar la tierra, a proveer de mano de obra abundante e módica a la agricultura comercial, a rebajar 

los salarios de la industria y a intensificar la migración hacia las ciudades y hacia nuevas zonas de colonización, 

favoreciendo, en fin, la acumulación de capital y endureciendo las condiciones de vida de millones de 

colombianos”.  
49 As regiões colonizadas na Colômbia eram costumeiramente sujeitas a conflitos, pois, em geral, após 

ampliarem a fronteira das terras para cultivo ou pastagem, desbaratando terras de difícil acesso, os colonos eram 
obrigados a abandonar suas propriedades por pressão dos latifundiários. Segundo Molano (1989, p. 66): “En su 

conjunto, como vimos, la relación establecida entre ellos [comerciantes, transportadores y terratenientes] y los 

colonos se traduce en un intercambio de no equivalentes, es decir, en un despojo, en la fuente de ganancias 

extraordinarias, en la herramienta de formación de capital. El estado de indefensión económica del colono frente 

a los negociantes se complementa con el estado de indefensión jurídica. El colono sabe que lo tumba, lo ve, ve 

prosperar día a día al comerciante, sabe el valor de su trabajo pero no puede hacer nada porque está atado a él. El 

negociante le hace el favor de comprarle y de pagarle, de fiarle y de adelantarle, no puede prescindir de él. Sabe 

por otro lado, que todo abuso, si aún cabe, queda impune porque la justicia hace parte del engranaje, es una 

dependencia de su negocio”.  
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Es cierto que la política obedecía igualmente a la presión de situaciones particulares 

internas en el caso colombiano. Las oligarquías sentían preocupación por el 

ingrediente potencialmente explosivo que representaba la desocupación y la miseria 

social de los campesinos en el contexto de la experiencia guerrillera y luego la fuerte 

migración a las ciudades, donde los marginados urbanos constituían también – según 

su estimativa – un caldo de cultivo propicio para el estallido revolucionario 

(CAICEDO, 1971, p. 12). 

 

 

Do ponto de vista internacional, as classes dominantes colombianas também 

enfrentavam a questão da revolução socialista e a pressão dos EUA para impedi-la. 

Estimulado pela influência da Revolução Cubana, os EUA, em seu programa de Aliança para 

o Progresso
50

 na América Latina, passou a estimular medidas reformistas no continente. Tais 

medidas deveriam ser direcionadas à reforma agrária, de modo a conter as rebeliões sociais 

que ocorriam no campo e assim garantir a adesão dos trabalhadores rurais ao mundo 

capitalista. A resposta do Estado colombiano a tais pressões foi a tentativa de implementação 

de uma reforma agrária a partir do primeiro governo da Frente Nacional de Alberto Lleras 

Camargo (1958 – 1962): 

 

 

El gobierno de Alberto Lleras Camargo, comprometido con los propósitos de la 

Carta de punta del Este y de la Alianza para el Progreso, convocó entonces el 

denominado Comité Nacional Agrario en septiembre de 1960, presidido por el 

entonces senador e Designado a la Presidencia, Carlos Lleras Restrepo, e integrado 

por elementos que representaban a las llamadas “fuerzas vivas del país” (miembros 
de los partidos políticos, de las Cámaras, representantes de la Iglesia Católica y las 

fuerzas armadas y voceros de las organizaciones gremiales y los trabajadores), que 

en un plazo de cuarenta y cuatro días redactó finalmente el documento que vendría a 

ser el proyecto de ley número 167 de 1960, sobre “Reforma Social Agraria” 

(BERMÚDEZ, 2001, p. 109). 

 

 

Desta forma, o governo colombiano iniciou seu ambicioso projeto de reforma agrária 

a partir da promulgação da la Lei 135 de 1961. Bermúdez (2001, p. 115) apresenta uma 

síntese do conteúdo desta lei: 

 

                                                
50 Sobre o alinhamento da Colômbia com a Aliança para o Progresso, Tobón (s/d, p. 99-100) indica as razões 

políticas e econômicas: “[...] se promulgó la Alianza para el Progreso que condicionará el otorgamiento de 

empréstitos a la ejecución de reformas agrarias y tributarias. ‘El pueblo de los Estados Unidos no está dispuesto 

a apoyar esfuerzos en gran escala que a su criterio tengan como resultado la perpetuación de sistemas sociales y 

económicos cuya estructura beneficia a los pocos en perjuicio de los muchos. En este motivo se basa nuestra 

insistencia en reformas como condición de nuestra ayuda material para la América Latina’. Pero esta fuerza 

exterior, para poder operar realmente se unió a las necesidades interiores de la burguesía en la búsqueda de 

dólares para su desarrollo capitalista”.  
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La Ley 135 de 1961 con la cual se inauguró la “reforma social agraria”, tenía la 

naturaleza de ley-programa, prevista en el numeral 4” del artículo 76 de la 

Constitución Nacional de 1886, ya que consignaba todo el programa de reforma 

agraria y desarrollo rural que iría adelantarse, es decir, las actividades relacionadas 

con la transformación de la estructura de tenencia de la tierra (latifundio-

minifundio), la utilización económica y social de las tierras fiscales y privadas, el 

incremento de la producción agrícola y ganadera, así como de la productividad, 

mediante la asistencia técnica y la transferencia de tecnologías apropiadas, la 

creación de las condiciones que facilitaran el acceso a la propiedad de los pequeños 

arrendatarios  aparceros, el mejoramiento del nivel de vida de los campesinos a 

través de la redistribución de tierras y el suministro de los servicios de apoyo 
económicos, sociales y culturales, y la defensa y apropiada utilización de los 

recursos naturales.  

 

 

Esta lei assinalava como um de seus objetivos gerais a necessidade de se estender a 

um número cada vez maior de cidadãos colombianos o “exercício do direito natural à 

propriedade” (INCORA, 1961). Portanto, se aplicada, teria por consequência a multiplicação 

do número de proprietários de terras no país – ao menos de acordo com o texto da lei. Do 

ponto de vista institucional, o governo criou, também em 1961, um órgão destinado a 

execução desta lei, o Instituto Colombiano de Reforma Agrária (INCORA)
51

. Assim, o 

primeiro governo da Frente Nacional sinalizava sua intenção de promover políticas de 

intervenção direta no campo. No entanto, a qual perspectiva de classe ligava-se tal intento e 

qual seu real impacto sobre o desenvolvimento capitalista na Colômbia, em especial no 

mundo agrário?  

Para alguns autores, a Lei 135 de 1961 retomou os aspectos essenciais da Ley de 

Tierras (Lei 200 de 1936), elaborada durante a primeira legislatura do liberal Alfonso López 

Pumarejo (1934-1938). Nesse caso, mais do que realizar a reforma agrária, ela serviria, por 

meio das decisões jurídicas nela presentes, para abrir espaço para o desenvolvimento do 

capitalismo no campo colombiano a partir de: a) abolição de imensas propriedades territoriais 

que dificultavam a mobilidade da terra; b) abertura da fronteira agrícola; c) aumento da 

produtividade da terra via concessão de crédito rural; d) modernização de relações de trabalho 

atrasadas. Conforme Kalmanovitz (1974, p. 82-83): 

 

 

 

                                                
51 Conforme texto da Lei: “Artículo 2. Créase el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, como 

establecimiento público, o sea como una entidad dotada de personería jurídica. Autonomía administrativa y 

patrimonio. El Instituto cumplirá las funciones que le encomienda la presente Ley, tendrá duración indefinida y 

su domicilio será la ciudad de Bogotá” (COLOMBIA, Ley No 135 de 1961).  
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La imposibilidad de expandir la frontera agrícola podía significar un poderoso freno 

al desarrollo y tal urgencia se vino a adueñar hasta de los tribunales, había que 

legalizar la colonización campesina y abolir las trabas que la hacían tan difícil. Este 

es precisamente el sentido económico que tiene la conjunción de la propiedad y la 

producción o como se llamaría durante la primera administración del presidente 

López: “La función social de la propiedad”.  

 

 

Para outros autores a Lei 200 de 1936 acabou por beneficiar os latifundiários, pois ao 

proibir as antigas formas de relações sociais nas propriedades, como o arrendamento em 

trabalho ou em espécie e a parceria, acabou por facilitar a expropriação de camponeses 

ligados à terra
52

. No entanto, mesmo que não tenha realizado as propostas presentes em seu 

conteúdo, no que tange ao impulso à modernização da estrutura agrária e o favorecimento dos 

pequenos proprietários, a Lei 200 foi barrada e substituída pela Lei 100 de 1944, a qual foi 

formulada e aprovada pelos conservadores e membros da Sociedad Agricultores de Colombia 

(SAC). Por isso, alguns autores defendem que a lei de1961 foi uma retomada da lei de 1936, 

ou seja, foi mais uma tentativa de promover o avanço do capitalismo no campo pelas políticas 

de Estado, as quais embora apresentadas com viés popular - transformação da estrutura 

fundiária no sentido de democratizar as terras via reforma agrária – em última instância, 

buscavam abolir as atrasadas relações de produção no campo. Como destaca Kalmanovitz 

(1974, p. 84): 

 

 

Si la Ley de 1961 se mira desde una perspectiva histórica se puede comprender 

perfectamente que no es más que la realización de la legislación de este período, 

pues nuevamente se legisla sobre: a) derechos de colonización y reversión de baldíos 

sin explotar al Estado; b) extinción de aparcería y pequeño arriendo y; c) utilización 

adecuada de la tierra, o sea, relación más estrecha entre propiedad y producción.  

 

 

Caicedo (1971), porém, apresenta uma perspectiva distinta. Para ele, a situação de 

pauperização na qual estava inserida a massa de camponeses despossuídos no campo, uma 

herança de luta guerrilheira do período da Violência, somada aos aspectos internacionais 

ligados ao triunfo da Revolução Cubana constituía potencial ameaça para uma classe de 

grandes proprietários e uma burguesia em ascensão que já estavam no poder pelo pacto da 

                                                
52 “La ley 200 de 1936, dictada bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, apenas propició el saneamiento 

legal del latifundio, facilitando el desalojo y el despojo de aparceros y colonos por los grandes terratenientes. La 

necesidad, objetiva e histórica, de la reforma agraria quedó en pie. La “violencia de los años de las dictaduras 

(1946-1957) avaló la virulencia del problema” (CAICEDO, 1971, p. 9).  
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Frente Nacional e não podiam ter seus interesses de classe abalados por uma iminente revolta 

no campo. 

 

 

Es cierto que la política reformista obedecía igualmente a la presión de situaciones 

particulares internas en el caso colombiano. Las oligarquías sentían preocupación 

por el ingrediente potencialmente explosivo que representaban la desocupación y la 

miseria social de los campesinos en el contexto de la experiencia guerrillera y luego 

la fuerte migración a las ciudades, donde los marginados urbanos constituían 

también un caldo de cultivo propicio para el estallido revolucionario. Urgía crear 

condiciones para apaciguar el descontento y la agitación política entre el pueblo 

aislando a los movimientos revolucionarios, y contener el éxodo campesino a las 

ciudades, proponiendo a las masas expectativas ilusorias ya que no soluciones reales 

a sus problemas. Fueron estas consideraciones de orden político, antes que una 
concepción progresista de desarrollo económico y apertura de un mercado más 

amplio para impulsar la industrialización, las que movieron en el fondo a los 

círculos gobernantes a la adaptación de la reforma agraria (CAICEDO, 1971. p. 12). 

 

 

Nota-se que o autor chama a atenção mais para os interesses políticos envolvidos na 

concepção da reforma agrária de 1961 e a necessidade de apaziguamento social do que 

propriamente para as medidas reformistas que poderiam influenciar na economia do país. 

Seria mesmo contraditório, para um país dependente e com ampla ingerência do imperialismo 

norte-americano - vide que a própria proposta de reforma agrária foi impulsionada por um 

programa estadunidense, - que se propusesse reformas em benefício das classes subalternas 

em plena vigência da Frente Nacional, um dos períodos de dominação política mais 

reacionários da história colombiana (RAMOS, 2015).  

Discutidos os limites da Lei 135 de 1961, o que importa para esta pesquisa é 

constatar empiricamente sua aplicabilidade e seus resultados práticos e efetivos. Será que 

neste caso o Estado foi responsável pela promoção da modernização do campo no sentido 

capitalista a favor dos grandes proprietários e empresários agrícolas? Ou será que a reforma 

alcançou minimamente a democratização da propriedade da terra a favor dos pequenos 

produtores, - fossem eles proprietários, parceiros, colonos ou arrendatários – como previsto no 

conteúdo da Lei 135 de 1961
53

? 

                                                
53 “Artículo 1. Inspirada en el principio del bien común y en la necesidad de extender a sectores cada vez más 

numerosos de la población rural colombiana el ejercicio del derecho natural a la propiedad, armonizándolo en su 

conservación y uso con el interés social, esta ley tiene por objeto: 

Primero. Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la 

inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico; reconstruir adecuadas 

unidades de explotación en las zonas de minifundio y dotar de tierra a los que no las posean, con preferencia para 

quienes hayan de conducir directamente su explotación e incorporar a ésta su trabajo personal […] Cuarto. Crear 

condiciones bajo la cual los pequeños arrendatarios y aparceros gocen de mejores garantías, y tanto ellos como 
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A despeito de orientar-se pelo princípio do bem comum e de propor a extensão ao 

conjunto da população rural colombiana o “direito natural à propriedade”, a própria 

organização política e institucional responsável pelas diretrizes do INCORA já indicava os 

limites de tais propósitos. Observa-se a esse respeito a composição da Junta diretiva do 

Instituto: 

 

 

Art. 8o. –  El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria será dirigido y 

administrado por una Junta Directiva, un Gerente General y los restantes 

funcionarios que determinen los estatutos. 

La Junta Directiva será de composición política paritaria y estará integrada por los 

siguientes miembros: 

El Ministro de Agricultura, quien la presidirá.  

Sendos representantes de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, del 
Instituto Nacional de Abastecimientos, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de 

las Cooperativas Agrícolas de la Sociedad de Agricultores de Colombia y de la 

Federación Colombiana de Ganaderos, escogidos por el Presidente da la Republica 

de listas paritarias que le pasaran las entidades respectivas.  

El Director General del instituto Colombiano Agropecuario. 

Un representante de las organizaciones de Acción Social Católica, designado por la 

Conferencia Episcopal, cuya presencia en la Junta no se tomará en cuenta para la 

aplicación de la paridad política, y dos de los trabajadores rurales escogidos por el 

Presidente de la Republica, de listas que se formaran de la manera que determine el 

Gobierno.  

Un miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, designado por el Presidente 

de la Republica, y cuya presencia en la Junta no se tomará en cuenta para la 
aplicación de la paridad política.  

Dos senadores y dos representantes elegidos por las Cámaras respectivas, con 

observancia de la regla de la paridad política. 

Estos cuatro miembros del Congreso Nacional serán escogidos en forma tal que las 

distintas regiones del país queden representadas por ellos (COLOMBIA, 1961, p. 6). 

 

 

A Junta Diretiva do INCORA, de caráter deliberativo, representava com fidelidade a 

divisão e os acordos de poder entre as classes dominantes características da época da Frente 

Nacional. No âmbito da sociedade política, observa-se a reprodução da representação paritária 

e obrigatória entre liberais e conservadores, a qual se estendia à toda estrutura político-

administrativa do Estado colombiano (RAMOS, 2015). Também se garantia a representação 

de instituições políticas como as Forças Armadas e o Legislativo – nesse último caso, também 

respeitando a divisão entre liberais e conservadores. No âmbito da sociedade civil, garantia-se 

a representação de alguns dos principais aparelhos privados da hegemonia oligárquico-

burguesa ligados aos grandes proprietários de terra, como a FEDEGAN, o Instituto 

Colombiano Agropecuário e mesmo a Igreja Católica. Quanto aos camponeses e 

                                                                                                                                                   
los asalariados agrícolas tengan más fácil acceso a la propiedad de la tierra” (COLOMBIA, Ley No 135 de 

1961). 
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trabalhadores rurais em geral, era vedada qualquer representação autônoma de classe, sendo 

que caberia ao próprio Presidente da República a escolha de dois representantes desse 

segmento. O caráter de classe da Junta Diretiva era explícito e pouco propenso à realização de 

uma reforma agrária que tivesse como objetivo a democratização do acesso à terra. 

A possibilidade de representação dos interesses dos trabalhadores rurais ainda se 

faria presente por meio do Conselho Social Agrário do INCORA, de caráter apenas 

consultivo. Deste Conselho fariam parte um representante das Faculdades de Agronomia, um 

das Faculdades de Medicina Veterinária, um economista agrário eleito pelas Faculdades de 

Economia, um representante das Associações de Engenheiros Agrônomos, representante das 

Associações de Veterinários, gerentes dos Institutos Especiais de Fomento à Produção 

Agrícola, o gerente da Federação Nacional de Cafeicultores, três representantes das 

Sociedades de Agricultores, um representante dos setores dedicados à exploração florestal, 

um representante das Associações de Pecuaristas, dois representantes das Cooperativas 

Agrícolas e seis representantes dos trabalhadores rurais. No Conselho Social Agrário 

evidencia-se a preocupação do governo em conferir-lhe um caráter mais técnico, ainda que 

com representação de classe também presente como critério de composição. Quanto aos 

trabalhadores rurais, não havia representação destinada às suas organizações classistas, como 

os sindicatos, ficando obscuro o critério para seleção dos representantes desse segmento de 

classe.  

Portanto, tomando-se como referência o critério político de representação das classes 

sociais para análise do órgão responsável pela execução da reforma agrária, o INCORA, 

constata-se a preocupação do Estado em garantir a hegemonia das decisões ao núcleo de 

poder que efetivamente conduzia o país. Tal superestrutura política admitiria apenas 

transformações de caráter capitalista que estivessem sob seu controle. 

Uma das principais prerrogativas desta lei foi o que ficou conhecido como titulação 

dos baldíos
54

, ou seja, adjudicar terras sem títulos legais em favor de pessoas físicas ou 

jurídicas. Essa tarefa ficou a cargo do INCORA. Outra medida foi a aquisição de terras em 

nome do Estado para posterior distribuição a partir das resoluções da Junta Diretiva do 

INCORA. Desta forma o Estado poderia trazer terras para seu domínio a partir da compra, da 

                                                
54 “Las tierras nacionales o baldíos son tierras patrimonio del Estado. Se consideran dos clases de baldíos: a) 

originarios: son los que no han salido del parámetro del Estado y pertenecen a este; b) derivados los que fueron 

adjudicados y vuelven al dominio del Estado por no haber cumplido con los requisitos exigidos por la Ley. 

Habría que sumar a los baldíos derivados las tierras reintegradas al régimen de baldíos por INCORA tales como 

islas y playones o las sustracciones hechas a las reservas forestales” (DANE, 1976, p. 94).  
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expropriação, da extinção de domínio
55

 ou da doação de terras para o INCORA (DANE, 

1976). Conforme DANE (1976) o procedimento de adjudicações seguia os seguintes critérios: 

loteamentos em terras adquiridas principalmente por compra e expropriação e adjudicações 

efetuadas sobre terras nacionais ou baldíos. Tamayo (1971, p. 158) esclarece que: 

 

 

La adjudicación de los baldíos no representa más que la titulación de las tierras que 

ya estaban en poder de las personas que reciben el título, o sea la simple legalización 

de la propiedad. Lo anterior no sugiere cambios en el tamaño de las explotaciones, 

más si de la tenencia, se pasa de propietario sin título à propietario con título.  

 

 

Veja-se, portanto, que a titulação transformava a relação do produtor com a estrutura 

na qual estava inserido. O colono, o arrendatário e o parceiro poderiam sair desta condição 

para se transformarem em proprietários. Como ressalta DANE (1976), a titulação das terras 

nacionais em sua grande maioria foi realizada em zonas de colonização, ou seja, segundo este 

documento muitos colonos foram beneficiados com a adjudicação de suas terras, que 

passaram a ser legalmente exploradas: “La acción de la Reforma Agraria se ha dirigido 

entonces en un 96% hacia las zonas periféricas a las tierras incultas, limitándose – en este 

respecto – a otorgar títulos a quienes no los poseían” (DANE, 1976, p. 94). Embora o DANE 

traga esta informação, o que se verificou por meio da análise dos dados estatísticos foi uma 

tendência oposta: a de favorecimento dos grandes proprietários, o que será demonstrado nos 

próximos itens. 

Entendendo-se que o Estado foi um dos principais promotores das mudanças 

ocorridas na estrutura agrária colombiana entre as décadas de 1960-1970/71, analisa-se a 

seguir este processo a partir dos dados fornecidos pelo DANE a respeito do tamanho das 

propriedades rurais e das relações de posse inerentes a elas.  

 

 

 

 

 

                                                
55 “Extinción de dominio: procedimiento por el cual se da por terminado el derecho de dominio o propiedad 

sobre los predios rurales en los cuales se ha dejado de ejercer posesión durante 10 años continuos. Se entiende 

por posesión la explotación económica de suelo mediante hechos positivos propios del dueño como las 

plantaciones o sementeras, la ocupación del ganado y otros de igual significación económica” (TAMAYO, 1971, 

p. 158).  
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4.2 Aspectos gerais para análise dos dados estatísticos 

 

 

Como primeira aproximação ao objeto desta pesquisa serão analisados os dados que 

traçam o perfil da propriedade agrária na Colômbia entre os anos 1960 e 1970/71. Busca-se 

com isso verificar qual tipo de propriedade predominava, as relações sociais em seu interior, 

assim como sua extensão territorial. Para este objetivo serão analisados neste item os dados 

fornecidos pelo Censo Nacional Agropecuário publicado em 1974 e elaborado pelo 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Porém, antes da exposição 

dos dados, será feita uma breve discussão sobre as dificuldades conceituais na distinção entre 

os tipos de propriedades e em seguida serão demonstrados os conceitos definidos no Censo 

para orientar a análise. 

Um dos desafios é a conceituação das propriedades a partir do tamanho: se, por 

exemplo, classifica-las como minifúndio e latifúndio ou grande, média e pequena 

propriedade. As noções de minifúndio e latifúndio obedecem a critérios históricos, sociais e 

geográficos, isto é, variam de acordo com a particularidade histórica de cada região em 

determinado país, daí a dificuldade em utilizar esses conceitos ao se considerar somente o 

critério extensão das propriedades
56

. Por outro ladro, conforme abordagem anterior, o critério 

extensão não é suficiente para entendermos a relação entre propriedade e o conjunto das 

relações de exploração da força de trabalho e reprodução de capital vigentes numa 

determinada sociedade.  

Os autores colombianos não apresentam posições consensuais sobre o método 

específico de tipificação das propriedades. No entanto, há uma tendência a refutar uma análise 

centrada apenas na dualidade minifúndio-latifúndio. Por exemplo, o órgão do governo 

responsável pela reforma agrária na Colômbia nos anos 1960, o INCORA, aponta para a 

dificuldade de uma definição precisa sobre minifúndio: 

 

 

                                                
56 Em seus estudos sobre a estrutura agrária colombiana, Valencia (1974, p. 34) já apontava para a necessidade 

de observar tal distinção: “Se considera como minifundio a una pequeña parcela con rendimientos tan 

insuficientes que no alcanzan a satisfacer las necesidades esenciales de la familia. Dentro de esta definición cabe 

la mayoría de las fincas con menos de 5 hectáreas, situadas en terrenos improductivos, estériles y con una 

explotación de autoconsumo o de cultivos tradicionales (maíz, yuca, papa), sin empleo de adelantos técnicos [...] 

Mientras tanto, fincas con la misma superficie (menos de 5 hectáreas), situadas en terrenos fértiles, con 

suficiente técnica, fertilizantes, y dedicadas a cultivos comerciales (ajonjolí, soya y otros) satisfacen las 

necesidades mínimas de la familia y no son minifundios. Al latifundio y al minifundio hay que enjuiciarlos 

científicamente”.  
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No existe realmente una definición clara sobre lo que debe considerarse como 

minifundio. Sin embargo, la palabra minifundio se ha asociado a la idea de una 

pequeña parcela, cuyos rendimientos son tan exiguos que no alcanzan a 

proporcionar a sus poseedores los ingresos necesarios para la solvencia de las 

necesidades esenciales en la vida familiar. Esta idea a pesar de estar ligada a la 

pequeña propiedad, debe asimilarse a un concepto mucho más amplio ya que si bien 

es cierto que la mayoría de las explotaciones pequeñas menores de 5 hectáreas caen 

bajo estas condiciones, no es menos cierto que muchas de las explotaciones con 

áreas mayores, pero con deficiencias físicas, pueden perfectamente clasificarse como 

minifundistas al no producir el suficiente ingreso familiar (INCORA, 1970, p. 335).  
 

 

Ao avaliar que na conceituação de uma propriedade como minifúndio não se deve 

levar apenas em consideração a extensão territorial, mas também sua capacidade produtiva, a 

análise feita pelo INCORA aponta para a dificuldade que envolve o tema.  

Seguindo o questionamento em relação à abordagem dualista, Valencia (1974) 

argumenta que o uso de tal esquema analítico por intelectuais colombianos levou a uma 

classificação simplista das formas de propriedade ao desconsiderar o desenvolvimento do 

capitalismo no país. Conforme o raciocínio de Valencia (1974), para além da extensão da 

exploração, há que se levar em conta as relações produtivas presentes em cada tipo de 

propriedade. Tobón (s/d, p. 57) exemplifica esse argumento e chama a atenção para o aspecto 

ideológico presente na classificação da propriedade: 

 

 

El esquema bautizado como complejo latifundio-minifundio, que tiene tan favorable 

acogida, tiende a confundir relaciones de tenencia con relaciones de producción. 

Más exactamente, su interés es señalar que la propiedad se ejerce sobre áreas 

grandes o pequeñas, pero no dice absolutamente nada acerca de las relaciones 

sociales que los hombres establecen en su seno […] La insistencia en las relaciones 
de tenencia y no en las de producción nos permite aclarar cómo esta noción 

ideológica favorece a las clases dominantes. Porque bajo el rotulo de grandes 

propiedades se esconden funciones distintas del capital.  

 

 

De fato, a simples distinção entre minifúndio e latifúndio pode incorrer em um 

simplismo da análise ao abstrair ou ocultar características sociais que dizem respeito, por 

exemplo, à relação classes sociais/propriedade no campo. Também não pode ser 

desconsiderado o fato de quem faz a análise e o setor, grupo ou classe social que representa, 

ou seja, a abordagem pode variar caso esteja vinculada a uma instituição estatal preocupada 

em realizar a reforma agrária para atender uma determinada fração da classe capitalista ou por 

um grupo de intelectuais vinculados a um partido de esquerda com a perspectivas de luta pela 

reforma agrária. 
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Diante das considerações acima, seguir-se-á uma classificação das propriedades de 

modo a não incorrer no dualismo minifúndio-latifúndio. Assim, de acordo com uma primeira 

análise feita nesta pesquisa, uma categorização que permite maior aproximação à própria 

realidade das classes sociais em sua vinculação à propriedade é a apontada por Kalmanovitz 

(1974) no estudo que realizou sobre a agricultura na Colômbia entre 1950 e 1972. Nela a 

divisão proposta é a seguinte: pequena propriedade (menos de 10 hectares), média 

propriedade (de 10 a 50 hectares) e grande propriedade (acima de 50 hectares). Esta distinção 

proposta permite uma melhor dimensão da relação entre propriedade, classes sociais e o peso 

econômico que têm na economia agrária colombiana, o que facilitou a análise a ser 

desenvolvida sobre os dados históricos e estatísticos obtidos até o momento. A partir do 

estabelecimento deste parâmetro passa-se agora à análise dos dados do Censo.  

O Censo Nacional Agropecuário colombiano referente aos anos 1970-1971, 

elaborado e disponibilizado pelo Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), compõe 

parte dos estudos encomendados pela FAO e fez parte dos programas promovidos por esta 

instituição no sentido de incentivar a realização de tais pesquisas em países membros das 

Nações Unidas. O primeiro censo foi elaborado em 1960, o segundo – utilizado como fonte 

primária nesta pesquisa – além da participação da FAO, também contou com a colaboração da 

Misión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  

O próprio censo definiu em sua metodologia uma série de conceitos que refletem a 

realidade agrária do país. Segue-se aqui a descrição das definições propostas pelo estudo (em 

letra maiúscula), as quais serão suscintamente expostas para uma melhor compreensão das 

análises estatísticas a serem feitas no decorrer desta pesquisa.  

Conforme o Censo (1974), PRODUTOR é a pessoa física ou jurídica que toma as 

decisões em relação à exploração da terra, seja ela por meio da agricultura ou pecuária. É ele 

que recebe as perdas ou ganhos da produção, podendo ele próprio trabalhar a área explorada 

ou exercer essa função vivendo fora do meio em questão. Nesse caso, remunera um 

trabalhador para exercer a função de administrador.  

UNIDADE DE EXPLORAÇÃO é a soma de explorações localizadas em um 

município onde nela uma só pessoa é produtor (pessoa física ou jurídica). Este conceito 

independe do tamanho da exploração. Além disso, não é premissa para ser uma unidade de 

exploração que o produtor seja dono da mesma, ele pode tanto ser proprietário, quanto 

arrendatário de diversas explorações. No entanto, o conjunto delas em mãos de um só 

produtor forma uma unidade de exploração. Partindo deste princípio, uma unidade de 

exploração pode ser constituída por vários lotes de terra e estarem dispersas pelo município. 
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Salienta-se que explorações que independem do uso da terra propriamente dita, como 

apiários, granjas, etc, também compõem a unidade de exploração. Por fim, não compõem a 

unidade de exploração terras dedicadas a artigos florestais.   

PROPRIEDADE é uma área contínua que possui uma única forma de posse e está 

em uma só região. Portanto, é definida por sua posse e localização.  

POSSE é a forma jurídica quando o produtor tem a terra que explora, ou seja, pode 

ser proprietário, arrendatário, parceiro, colono, etc. A posse em propriedade é aquela em que 

o produtor possui o título legal (escritura pública) da terra que explora. Na posse em 

arrendamento o produtor paga pelo uso da terra do proprietário que possui o título de 

propriedade. Esse pagamento pode ser feito em efetivo (uma quantidade fixa em dinheiro) ou 

em espécie (uma quantidade fixa em cultivos ou gado). Posse em parceria é aquela em que o 

produtor recebe do proprietário um lote de terra para produção. Assim, o produtor repassa ao 

proprietário uma parte proporcional do cultivo que produz neste terreno. A posse em colonato 

é aquela em que o produtor se apropriou da terra sem consentimento de ninguém. Portanto, 

ele não é proprietário legal nem paga taxa de arrendo. Geralmente o colono apropriou-se, por 

meio de invasões de terrenos baldíos. Este regime de posse é bastante significativo para os 

fins da pesquisa aqui empreendida e será analisado em mais detalhes à frente. Outras formas 

de posse referem-se aos produtores que não estão incluídos nas anteriores denominações. 

Também diz respeito às terras pertencentes aos Estado. Mais de uma forma de posse é 

aquela em que um único produtor explora terras a partir de mais de um tipo de posse. Ele 

pode ser proprietário, arrendar um terreno e ser parceiro, manter parceria com outro 

proprietário, etc.  

O APROVEITAMENTO da terra refere-se ao tipo de cultivo praticado em cada 

Unidade de Exploração, a saber: a) cultivos temporários: são aqueles nos quais as plantas 

desaparecem depois de colhidas (p. ex. gergelim, ervilha, feijão, milho, batata, mandioca, 

algodão, cevada, grão de bico, lentilha, sorgo, trigo, cebola, alface, repolho, cenoura, 

beterraba, tomate, etc); b) cultivos permanentes: são as plantas que depois de semeadas 

duram vários anos e que após realizada a colheita, não desaparecem (p. ex. abacate, banana, 

café, ameixa, coco, pêssego, goiaba, limão, manga, mação, maracujá, mamão, pera, abacaxi, 

uvas, etc); c) terras em descanso: são aquelas que não foram cultivadas por pelo menos três 

anos; d) pastos: são dedicadas a pastagens por um período superior a três anos ou que foram 

convertidas em pastos artificiais; e) terras em outros usos: dedicadas a outros usos que não 

os anteriormente mencionados, como por exemplo: montes, bosques, pântanos, bancos de 

areia, etc.  
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A GESTÃO DAS EXPLORAÇÕES pode ser feita pelo produtor ou por um 

administrador. A gestão feita diretamente pelo produtor está implícita na definição de 

PRODUTOR. Já a gestão realizada por um administrador ou servente implica a contratação 

de uma pessoa física que recebe pagamento de um salário para dirigir e executar os trabalhos 

do produtor em sua propriedade.  

Feitas essas definições baseadas na interpretação dos conceitos apresentados no 

Censo publicado no Boletim Estatístico em 1974, passa-se agora às análises estatísticas 

propriamente ditas. O objetivo, neste momento, é verificar o comportamento dos dados 

referentes à posse da terra para esclarecimento da questão do grau de penetração do 

capitalismo no campo colombiano. 

Em análise feita anteriormente, Marx buscou traçar uma gênese das diversas formas 

de extração da renda da terra ao longo da história. Para isso, o autor valeu-se da interpretação 

das formas mais características de propriedade e das relações sociais presentes em seu interior 

para avaliar até que ponto o capital havia ou não se apoderado delas, de modo a identificar a 

forma ou as formas pelas quais se expressavam o conteúdo capitalista de exploração dos 

homens e da terra com a finalidade de obtenção da mais-valia (ou mais-valor). Como já fora 

mencionado, Lenin (1985) retomou essa discussão de Marx, especialmente sobre as formas da 

renda, para destacar a desintegração do campesinato que acompanha seu desenvolvimento, 

argumento central de sua tese sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Esse era o 

movimento principal que ele percebia sob um invólucro que parecia feudal, mas cuja forma e 

conteúdo já não correspondiam mais em essência à dinâmica da produção feudal. Esse 

princípio metodológico deve orientar a análise dos dados sobre a estrutura rural da Colômbia 

entre as décadas de 1960 e 1970-71, de modo a identificar a particularidade do 

desenvolvimento do capitalismo no campo naquele período e no cotejamento dos dados com 

interpretações formuladas pelos colombianos. O quadro a seguir foi bastante utilizado pelos 

intelectuais comunistas para respaldarem a hipótese de um desenvolvimento prussiano, que 

favorecia a grande propriedade, no contexto agrário da Colômbia.  
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Quadro 4 - Distribuição da terra por número de explorações, superfície em hectares e 

variação percentual conforme tamanhos (1960 – 1970/71) 

 

 

Tamanho 

das 

explorações 

(hectares) 

Número de explorações Superfície total (hectares) 

 1960 1970-71 Var % 1960 1970 Var. % 

Total 1.209.672 1.176.811 - 2.7 27.337.827 30.993.190 13.4 

Menores de 

1 
298.071 268.705 - 9.9 131.993 126.691 -4,0 

De 1 a 

menos de 2 
191.347 177.828 - 7,1 270.308 238.694 -11,7 

De 2 a 

menos de 3 
117.005 112.519 - 3,8 275.656 259.665 -5,8 

De 3 a 

menos de 4 
92.001 84.745 - 7,9 309.165 279.285 - 9.7 

De 4 a 

menos de 5 
58.181 56.428 - 3,0 251.854 241.610 - 4,1 

De 5 a 

menos de10 
169.145 159.659 - 5,6 1.164.749 1.088.338 - 6,6 

De 10 a 

menos de 20 
114.231 117.863 3,2 1.572.076 1.598.668 1,7 

De 20 a 

menos de 30 
44.049 48.854 10,9 1.043.554 1.138.525 9,1 

De 30 a 

menos de 40 
26.500 30.486 15,0 890.100 1.019.394 14,5 

De 40 a 

menos de 50 
16.240 20.670 27,3 705.047 896.569 27,2 

De 50 a 

menos de 

100 

39.990 47.763 19,4 2.680.271 3.197.665 19,3 

De 100 a 

menos de 

200 

22.317 26.553 19,0 2.996.152 3.552.052 18,6 

De 200 a 

menos de 

500 

13.693 16.344 19,4 3.994.319 4.700.980 17,7 

De 500 a 

menos de 

1.000 

4.141 4.927 19,0 2.730.764 3.229.461 18,3 

De1000 a 

menos de 

2.500 

1.975 2.363 19,6 2.808.210 3.394.725 20,9 

De 2.500 e 

mais 
786 1.104 40,5 5.513.400 6.030.868 9,4 

Fonte: DANE, 1974, p. 35. 
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Atendo-se ao quadro, um primeiro aspecto a ser ressaltado é que os dados do DANE 

indicam que houve de fato concentração de terras em território colombiano entre 1960 e 1970, 

com o aumento das médias-altas e grandes propriedades. Levando-se em consideração como 

primeiro dado para avaliação a superfície total em hectares, as grandes propriedades – aqui 

consideradas como aquelas acima de 50 hectares – representavam 75,80% do total em 1960. 

Em 1970 as mesmas já representavam 77,77% do total da superfície das explorações no país. 

Esse crescimento ocorreu em um contexto de ampliação da própria superfície de exploração 

agrária, isto é, de 27.337.827 hectares para 30.993.190 ha. – crescimento de 13,37%. As 

médias – de 10 a 50 hectares – representavam 15,40% do total em 1960 e 15,01% em 1970, 

mantendo-se praticamente estáveis. Porém, as pequenas propriedades, abaixo de 10 hectares, 

diminuíram de 8,79% em 1960 para 7,2% em 1970.  

A maior variação negativa de superfície ocorreu no universo das propriedades de 1 a 

2 ha. (-11,7%) e de 3 a 4 ha. (-9,7%). Em contrapartida, a maior variação positiva ocorreu no 

universo das propriedades de 40 a 50 ha., ou seja, crescimento de 27,2%. Com relação ao 

universo das médias propriedades, há um dado a ser destacado. Se o maior crescimento foi 

entre aquelas de 40 a 50 ha., por outro lado, o menor crescimento de superfície foi entre as de 

10 a 20 hectares, apenas 1,7%, o menor índice entre elas. Isso revela, levando-se em conta 

apenas o critério de superfície, que quanto mais a extensão da propriedade aproximava-se de 

uma grande propriedade, maior a tendência de crescimento. Ao contrário, quanto mais 

próxima da extensão de uma pequena propriedade, menor esta mesma tendência. Para 

completar essa análise sobre a relação modelo de propriedade-superfície, a segunda maior 

variação positiva ocorreu entre as propriedades de 1.000 a 2.500 hectares (20,9%), mais um 

dado expressivo do processo de concentração de terras. 

Em termos de unidades de exploração, os dados indicam que houve uma correlação 

entre aumento da superfície explorada e diminuição das unidades produtivas. Assim, se em 

1960 havia 1.209.672 unidades, em 1971 esse número caiu para 1.176.811 com variação 

negativa (-2,7%). Como isso ocorreu num quadro de expansão da superfície explorada – 

aumento de 13,37% como já indicado – a conclusão a ser tirada dos dados é que as médias e 

grandes propriedades foram “absorvendo” as pequenas. Alguns dados de variação mostrados 

na tabela do DANE servem como apoio a esta ideia. Ao se tomar as maiores variações 

negativas em unidades de exploração tem-se que as principais foram entre as menores de 1 

hectare (-9,9%) e de 3 a 4 hectares (-7,9%). No polo oposto a maior variação positiva ocorreu 

entre as propriedades de mais de 2.500 hectares que foram de 786 em 1960 para 1.104 em 

1971, apresentando um aumento de 40,5%. A segunda maior variação positiva ocorreu entre 
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as propriedades entre 40 e 50 hectares (27,3%). Cabe ressaltar também que o número de 

unidades de exploração acima de 50 hectares cresceu, durante a década, ao menos em 19% em 

todas as faixas da tabela.  

Com relação ao universo das médias a mesma observação feita sobre o item 

superfície explorada também vale para o item unidades exploradas. Se o maior crescimento se 

verificou entre aquelas de 40 a 50 hectares – mais próximas à extensão de uma grande 

propriedade – o menor número se verificou novamente entre aquelas de 10 a 20 hectares, 

3,2%.  

Destes dados anteriormente apresentados, que demonstra um inequívoco processo de 

concentração de terras no campo colombiano, uma corrente de intelectuais comunistas extraiu 

conclusões sobre o sentido da modificação da estrutura agrária e como ela influenciou na 

decomposição do campesinato, estando na origem dos problemas agrários derivados deste 

processo.
. 

No entanto, acredita-se que a análise desses somente, pode levar a uma 

simplificação do debate e das conclusões. Do ponto de vista da interpretação histórica, o que 

deve ser verificado é se este processo foi consequência da expansão capitalista no mundo 

agrário colombiano e se ao mesmo tempo foi acompanhado de modificações nas próprias 

relações sociais de produção.  

A primeira tabela apresentada neste capítulo fornece, sem dúvida, dados para uma 

primeira aproximação sobre aspectos gerais da estrutura agrária colombiana, as explorações 

da terra e suas dimensões. Porém, quando os dados são tratados em sua generalidade e não 

decompostos em novas variáveis há o risco de incorrer em conclusões precipitadas a respeito 

dos desdobramentos das mudanças estruturais relativas ao próprio modelo de relações de 

exploração no campo colombiano e do sentido da mudança que se manifesta nas alterações 

constatáveis pela comparação entre dados relativos a uma década. Daí o sentido da crítica 

sobre as análises que deduziram o processo de concentração de terras e a expropriação dos 

camponeses baseadas apenas no tamanho das propriedades.  
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4.2 Diferenciação da estrutura agrária colombiana a partir da análise das formas de 

posse 

 

 

Seguindo os passos de Marx para avaliar o grau de penetração do capitalismo em 

determinada formação social, optou-se por fazer um diagnóstico das relações de posse 

presentes na estrutura agrária colombiana. Assim, conforme o gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 1 – Número de explorações e variação percentual segundo formas de 

posse (1960 – 1970/71) 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1970-71, 1974, p. 30. 

 

 

O gráfico acima refere-se ao comportamento do número de explorações entre 1960 e 

1971 dentre as formas de posse da terra presentes na estrutura agrária colombiana deste 

período. Ele demonstra que em uma década o número total de explorações diminuiu em 3%, 

passando de 1.209.672 em 1960 para 1.176.811 em 1970/71, ou seja, uma queda geral de 

23.861. A posse em propriedade cresceu e foi a que apresentou um maior aumento em relação 

às demais, passando de 755.318 para 808.779, isto é, em termos absolutos cresceu 53.461 e 

em termos relativos aumentou 7%. Salienta-se que esta forma de posse foi a que prevaleceu 

dentre as demais. Em 1960 representava 62% do total e em 1971, 69%. Por sua vez, o 
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arrendamento, representando 11% do total do número de explorações do país em 1960 

apresentou uma diminuição significativa (- 50%) e passou a representar 6% do total em 1971: 

em número de explorações caiu de 197.291 em 1960 para 68.425 em 1970/71. Isto significa 

que neste período 128.866 unidades de exploração não estavam mais sob o regime de 

arrendamento. O colonato, que apresentava 4% do total do número de explorações no país em 

1960 cresceu em termos relativos 2% e em termos absolutos 940, passando de 46.961 em 

1960 para 47.901 em 1970-71. Depois do arrendamento, a parceria foi a forma que apresentou 

maior variação negativa (- 32%), perdeu 47.942 unidades de explorações passando de 145.056 

em 1960 para 98.114 em 1971. Esta forma de posse representava 12% do total das 

explorações no país em 1960 e em 1970 passou a representar 8%. O regime baseado sob 

outras formas de posse, embora representasse apenas 2% do total do número de explorações 

em 1960 teve um enorme crescimento em termos relativos na década (174%), passando a 

representar 6% do total. Ou seja, passou de um número quase inexpressivo em 1960 (25.690) 

para uma quantidade que superou os arrendamentos em 1970/71 (70.464), crescendo em 

termos absolutos 44.774 unidades. Por fim, as explorações sob mais de uma forma de posse 

decresceram em 16% entre 1960 e 1970/71, passando de um número de 99.356 para 83.128, 

ou seja, 16.228 explorações deixaram de fazer parte deste universo. Analisa-se agora o 

comportamento das formas de posse relativo à superfície: 
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Gráfico 2 – Superfície em hectares e variação percentual segundo formas de 

posse (1960 – 1970/71) 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1974, p. 30. 

 

 

Observa-se que no geral houve um aumento da superfície em hectares de 3.659.363 

ha., passando de 27.337.827 ha. em 1960 para 30.997.190 ha. em 1971, com uma variação 

percentual de 13%. A posse em propriedade em hectares acompanhou a variação em números 

de exploração, ou seja, cresceu tanto em termos absolutos (3.342.270 ha.), como em termos 

relativos (16%). Da mesma forma, continuou abarcando a maior fatia das terras do território 

do país: em 1960 representava 72% da superfície e em 1971, 75%. O arrendamento diminuiu 

em superfície, seguindo a tendência de diminuição do número de explorações. Decresceu em 

termos absolutos 223.282 ha. e em termos relativos – 21%, ou seja, passou de 1.048.717 ha. 

em 1960 para 825.435 ha. em 1970/71 e neste mesmo ano representava apenas 3% do total da 

superfície do país. A posse em colonato apresentou variação desproporcional entre número de 

explorações e superfície. Com aumento de 2% nas explorações passou por uma diminuição de 

-11% da superfície explorada, isto é, em números absolutos decresceu 380.893 ha., passando 

de 3.314.075 em 1960 para 2.933.182 em 1971. Mesmo assim, a forma de posse em colonato, 

constitui o universo que ocupa a maior superfície do campo colombiano, representando 12% 

do total em 1960 e 9% em 1971. A posse em parceria seguiu a tendência de diminuição tanto 

em número de explorações quanto em superfície, apresentando uma variação percentual de – 

32% e – 16%, respectivamente. Perdeu 156.012 ha. em superfície durante a década em 
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questão. As outras formas de posse preservaram sua variação percentual em superfície em 

relação ao número de explorações, apresentando um aumento em termos relativos de 150% e 

em termos absolutos de 838.053 ha., passando de 557.416 ha em 1960 para 1.395.469 ha, em 

1970/71, ou seja, mais que duplicou seu tamanho. O universo composto por mais uma forma 

de posse apresentou variação desproporcional na relação ao número de explorações e 

superfície, pois se este diminuiu, aquele cresceu 14% em superfície, apresentando um 

aumento de 235.227 ha. Passou de 1677.477 ha em 1960 para 1.912.704 em 1970/71.  

Em síntese, para uma análise que busca verificar o grau de desenvolvimento do 

capitalismo no campo colombiano segundo os pressupostos estabelecidos em capítulos 

anteriores, algumas questões devem ser levantadas a partir do exame e da síntese dos dados 

feitos anteriormente.  

Primeiro, a queda significativa dos arrendamentos – tanto em número de exploração, 

quanto em hectares – mostra um comportamento atípico para uma economia que está em 

amplo processo de modificação das relações de produção pela presença do capital. Como já 

demonstrado na teoria marxiana sobre a renda da terra, esta relação social de produção, o 

arrendamento, é característica de formas em que o capital modificou profundamente as 

relações de produção no campo. Sua queda poderia, portanto, indicar um recuo da presença do 

capital na agricultura? Caso contrário, poder-se-ia inferir que tais arrendatários se tornaram 

proprietários? Portanto, é importante verificar os motivos desta queda antes de se chegar a 

inferências definitivas, pois, mesmo sofrendo uma diminuição considerável tanto em termos 

relativos quanto absolutos, o arrendamento representava 3% do total da superfície agrária 

colombiana em 1971.  

Segundo, a queda da parceria (em número de explorações e em superfície) poderia 

indicar um avanço em sentido plenamente capitalista, dada a diminuição desta forma 

transitória de sistemas feudais ou semifeudais para o capitalismo, conforme Marx? Salienta-se 

que embora tenha decrescido, em 1971 essa forma de exploração da terra representava, assim 

como o arrendamento, 3% do total da superfície agrária do país. Por isso, levando-se em conta 

a teoria marxiana, na comparação entre representatividade do arrendamento e da parceria 

percebe-se uma equivalência entre ambas as formas.  

Terceiro, a variação expressa pelo colonato, que aumentou em número de 

explorações e diminuiu em superfície, pode indicar que as tomadas de terras foram realizadas 

com mais intensidade durante a década, porém a apropriação dos baldios pelos colonos esteve 

voltada para terrenos de menores proporções?  
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Quarto, levando-se em consideração que o Estado compõe o universo relacionado a 

outras formas de posse, pode-se inferir que o aumento de 174% em número de explorações e 

150% em hectares durante a década em questão indicam a promoção de uma política de 

aquisição de terras por parte do Estado em benefício da Nação para uma posterior distribuição 

via políticas de reforma agrária? Considerando que de 1960 para 1971 a posse em propriedade 

aumentou em número de explorações – 53.461 – e em hectares – 3.342.270 – e que as outras 

formas de exploração aumentaram em 44.774 em número e 838.053 em hectares, pode-se 

inferir, como hipótese, que o Estado pode ter praticado a titulação de terras em nome de 

agricultores, concedendo-lhes títulos legais de propriedade. No entanto, para se chegar a 

conclusões mais precisas, ou seja, para avaliar quais os principais objetivos desta concessão – 

se, por exemplo, voltadas para a democratização do acesso à terra ou para a promoção do 

desenvolvimento do capitalismo liderado por grandes proprietários e concentração de terras – 

é necessário observar o perfil das propriedades que foram favorecidas por esta política.  

Como visto, embora tenha trazido importantes contribuições para o objetivo proposto 

pela pesquisa, o diagnóstico acima suscitou mais perguntas do que respostas. Por isso, a partir 

de agora o estudo volta sua atenção para um exame dos dados primários presentes no Censo 

sobre a distribuição das relações de posse conforme o tamanho das explorações. Acredita-se 

que a partir desses dados, além de responder algumas questões surgidas acima, será possível 

visualizar com mais clareza os próprios interesses de classe envolvidos na dinâmica de 

modificação da estrutura agrária colombiana. Apresenta-se a seguir a análise dos gráficos 

referentes à posse em propriedade: 
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Gráfico 3 – Explorações por número e variação percentual conforme tamanhos 

(1960 – 1970/71) – Posse em Propriedade 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1974, p. 31. 

 

 

Com relação à posse em propriedade, constata-se que o universo relativo às grandes 

explorações foi o que apresentou maior crescimento em números, particularmente naquelas de 

50 a 100 ha. e de 100 a 500 ha, com variação percentual de 24% e 23%, respectivamente. Em 

números, as explorações de 50 a 100 ha. houve aumento de 6.823 unidades, passando de 

28.542 em 1960 para 35.365 em 1970/71. Já as explorações entre 100 e 500 ha. aumentaram 

em termos absolutos, 6.243 unidades, passando de 26.901 em 1960 para 33.144 em 1970/71. 

O universo que abrange as médias propriedades foi o que apresentou menor crescimento, com 

uma variação percentual de 0,5%. Passou de 108.442 em 1960 para 109.155 em 1970/71, com 

crescimento de 713 unidades de exploração. Um dado também interessante de ser notado é 

que, embora não tenha apresentado crescimento significativo em números de exploração, as 

pequenas são as que representam o maior número em relação ao total das explorações: 59,1% 

em 1960 e 58,1% em 1971, com 470.140 unidades em 1971. 
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Gráfico 4 – Explorações por superfície e variação percentual conforme 

tamanhos (1960 – 1970/71) – Posse em Propriedade 

 

 

 Fonte: Dados adaptados DANE, 1974, p. 31. 

 

 

Com relação à superfície, a posse em propriedade também apresentou crescimento 

nas grandes explorações entre 50 a 500 ha. Nas explorações entre 50 a 100 ha. cresceu em 

termos relativos 23%  e em termos absolutos 447.743 ha, passando de 1.933.862 ha. em 1960 

para 2.378.605 ha. em 1971. As explorações entre 100 e 500 ha. cresceram em termos 

relativos, 20%, e em termos absolutos, 1.106.419 ha. Em 1960 representavam 5.334.192 ha. e 

em 1971, 6.440.611 ha.. Chama-se a atenção para um fato significativo: o crescimento em 

superfície das grandes explorações (1.106.419 ha.) concentradas no universo entre 100 e 500 

ha. é maior que o próprio total de superfície ocupada pela pequena exploração, a qual, 

conforme consta no gráfico 4, representa 793.794 ha. em 1970/1971. Também chama a 

atenção que a superfície concentrada nas médias propriedades decresceu em – 1,2%.  

Comparando-se os dois gráficos referentes ao número de exploração e a superfície 

explorada é importante notar que o maior número de explorações está concentrado no 

universo menor de 5 ha., no entanto, a quantidade de terras distribuída entre esses 

proprietários é pequena se comparada à superfície em hectares em propriedades com mais de 

50 ha. Os dados demonstraram que em 1970/71, 753.794 ha. estavam divididos entre 470.140 

explorações menores de 5 ha. Em contrapartida, 6.866.338 ha. estavam nas mãos de apenas 
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2.523 proprietários. Isso indica uma visível concentração de terras nos anos 1970/71, 

processo este acentuado no decorrer da década de 1960 – 1970/71. Como se deduz da análise 

dos dados, as pequenas explorações menores que 5 ha., durante a mencionada década, 

aumentaram sua superfície territorial em 4%, já as grandes, maiores de 1.000 ha., tiveram 

crescimento de 18%. Com estas constatações, poder-se-ia inferir que as grandes propriedades 

avançaram absorvendo as pequenas.  

No entanto, mesmo que proporcionalmente, o aumento das pequenas propriedades 

não tenha sido superior ao das grandes propriedades, ainda assim aquelas cresceram tanto em 

número quanto em superfície. Não se encontravam, portanto, em processo de absorção. O 

único universo no qual se observa relativa diminuição é no de médias propriedades, as quais 

apresentaram variação negativa em termos absolutos (8.714 ha.) e relativos (- 1,2%), 

passando de 752.590 ha. em 1960 para 743.876 ha. em 1970/71, valor muito distante do 

crescimento de 1.037.659 ha. registrado, por exemplo, no universo das grandes explorações 

maiores de 1.000 ha.  

Por isso, respondendo à questão levantada anteriormente, pode-se inferir que a 

política de titulação de terras feitas pelo Estado foi responsável pelo aumento em todos os 

universos da posse em propriedade, como demonstrado nos gráficos anteriores. No entanto, 

como se demonstrou pela análise dos dados, tal política beneficiou principalmente os grandes 

proprietários de terras, que tiveram um considerável aumento no número e na superfície de 

suas explorações se comparados aos pequenos proprietários. Para uma política de reforma 

agrária que propôs democratizar o acesso à terra e favorecer as classes despossuídas, esta 

informação demonstra que a lei não apresentou coerência entre seu conteúdo e sua realização. 

Tal afirmação evidencia-se a partir da reelaboração crítica dos próprios dados do DANE 

(1974, 1976) propostas no gráfico a seguir
57

: 

                                                
57 O gráfico em questão foi confeccionado a partir dos seguintes critérios: em 1976, O DANE publicou um 

estudo intitulado Estadísticas históricas. Baldios (1931-1971). Legislacion y Adjudicaciones. Deste trabalho 

foram retirados os números apresentados a respeito das adjudicações feitas pelo Estado entre os anos de 1962 e 

1971. No referido gráfico eles estão contidos nos blocos de cor verde. Os números sobre o crescimento das 

propriedades apresentados nos blocos de cor vermelha e tracejados de azul, foram retirados dos dados 

estatísticos fornecidos pelo DANE e presentes no Censo Nacional Agropecuário (1960-1970/71). Os números 

apresentados nos blocos de cor vermelha e sem o tracejado é o resultado da subtração dos números apresentados 
pelo o estudo sobre baldíos e o crescimento reconhecido pelo Censo. Salienta-se que o estudo estatístico sobre 

baldíos apresentou as adjudicações feitas para propriedades maiores e menores de 1.500 ha., já o Censo 

apresentou o crescimento de propriedades maiores e menores de 1.000 ha. Por isso, para tornar a análise 

comparada mais próxima à realidade dos dados fornecidos pelo Estudo sobre os baldíos, optou-se por fazer uma 

estimativa a partir dos dados sobre o crescimento das propriedades caso estas fossem divididas em maiores e 

menores de 1.500 ha., e de modo a se aproximar o máximo possível de uma equivalência entre os dados 

fornecidos. Ressalta-se que os números obtidos a partir da estimativa não apresentaram grandes diferenças em 

relação aos apresentados pelo Censo, o que não comprometeu a análise dos dados e as conclusões obtidas a partir 

da mesma. 
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Gráfico 5 - Total de adjudicações por extensão / Crescimento das propriedades 

por extensão (1960/62 – 1970/71) 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1976, p. 99 / Dados adaptados de DANE, 1974, p. 31.  

 

 

 

A elaboração do gráfico apresentado aqui teve como principal objetivo verificar se o 

aumento do número e superfície das propriedades foi compatível com o número de 

adjudicações apresentadas pelo Estado e qual classe foi mais favorecida com a aplicação da 

Lei 135 de 1961. À primeira vista, tem-se a impressão que o número de adjudicações 

realizadas apresentado pelo Estado contemplou democraticamente as propriedades menores 

de 1.500 ha, posto que o universo que recebeu o maior número de terras em relação à 

superfície (4.986.378) foi aquele que abrangeu as propriedades menores de 1.500 ha. No 

entanto, esse dado apresentado é muito elástico e impreciso. Qual a dimensão das 

propriedades contempladas no setor que se situa abaixo dos 1.500 ha? Ainda que a pesquisa 

tenha levantado questionamentos à prevalência exclusiva do critério extensão da propriedade, 

neste ponto ele pode ser útil para novas indagações. Pergunta-se, portanto, em termos de 

extensão de terras, qual o universo que abarcou maior porcentagem de crescimento territorial?  
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A partir dos dados presentes no gráfico 5 nota-se que as propriedades de até 1.500 

hectares tiveram um crescimento de 53.461 unidades de exploração, correspondendo a um 

aumento de 2.411.742 hectares. Já os dados apresentados pelo Estado a respeito das 

adjudicações informam que as terras tituladas em benefício do universo de propriedades 

menores de 1.500 hectares contabilizou 145.573 unidades de exploração e 4.986.378 hectares 

em extensão. Pergunta-se: onde foram parar as outras 92.112 unidades de exploração e 

2.574.636 ha. que o Estado aponta como terras adjudicadas? Analisando os dados fornecidos 

pelo Censo não foi localizada nenhuma brecha a qual pudesse se atribuir essa concessão 

institucional. Conclui-se, portanto, que uma das duas informações – ou do Censo Nacional 

Agropecuário ou do estudo sobre baldíos – é imprecisa ou mesmo tendenciosa, no sentido de 

passar a informação de que a política de reforma agrária estava cumprindo o papel esboçado 

na letra da Lei 135 de 1961, ou seja, o de democratizar o acesso à terra. 

No universo das propriedades maiores de 1.500 hectares observou-se que o Estado 

adjudicou 53 explorações divididas em uma superfície de 1.144.760 hectares. Esse dado, por 

si só, já representa por parte do Estado o reconhecimento de grandes extensões de terra a um 

grupo muito restrito – empresas nacionais, multinacionais, famílias tradicionais. Veja-se que 

em relação ao número de explorações registrou-se um aumento de 343 unidades e 930.558 

hectares. Porém, comparando-se o crescimento em superfície das terras acima de 1500 

hectares tituladas pelo Estado (1.144.760 ha) com o crescimento geral das propriedades acima 

de 1500 hectares entre 1960 e 1971 (930.558 ha.), nota-se que os números são quase 

equivalentes num período quase idêntico, havendo uma diferença numérica de pouco mais de 

200 hectares. Assim a partir do cruzamento de dados e da percepção de suas incoerências, 

tem-se como hipótese a alta probabilidade de que a maior extensão de terras tituladas pelo 

Estado teve como alvo principal as propriedades acima de 1.500 hectares de extensão. Nesse 

sentido, embora aparentemente voltado para a democratização do acesso à terra e estímulo aos 

pequenos proprietários, considera-se que essencialmente a ação estatal privilegiou os grandes 

proprietários de terras com as políticas de reforma agrária que abrangem o período estudado 

por essa pesquisa.  

Para alguns estudos como o realizado pela Comisión de Investigaciones Agrarias 

(1975), ligada ao Partido Comunista da Colômbia, tal política estatal esteve voltada à abertura 

da fronteira agrícola colombiana com o objetivo, por um lado, de favorecer a agricultura 

comercial em regiões menos aptas à produção, mas, por outro, acabava por preservar o 

latifúndio. Segundo tal perspectiva, esse fenômeno era intrínseco ao processo de 

desenvolvimento “deformado” do capitalismo: 
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Este fue otro mecanismo mediante el cual se abrieron para la agricultura comercial 

amplias zonas limitadas para la producción por falta de titulación legal que las 

convirtiese en garantes de la financiación requerida para la apertura tecnológica. El 

conjunto de procesos señalado arriba tiene, en síntesis como efecto, el desarrollo de 

un capitalismo deformado, en lo cual: 1) subsisten, con peso determinante 

elementos económicos y políticos del latifundio tradicional, en desmedro de la 

agricultura capitalista; 2) el sector industrial padece de una constricción crónica y 

como resultado se da el desarrollo lento y deformado del proletariado (COMISIÓN 

de INVESTIGACIONES AGRARIAS, 1975, p. 83). 

 

 

Sem necessariamente concordar com as considerações feitas acima pela comissão, a 

citação demonstra que estudos de grande seriedade à época também chegaram à mesma 

constatação de que a reforma agrária em questão acabou por favorecer as classes dominantes, 

mais do que democratizar o acesso à terra para camponeses marginalizados pelo processo de 

penetração do capitalismo no campo.  

Dando continuidade à análise sobre as relações de posse, passa-se agora para o 

arrendamento. 

 

 

Gráfico 6 – Explorações por número e variação percentual conforme tamanhos (1960 – 

1970/71) – Posse em Arrendamento 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1974, p. 31. 
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A posse em arrendamento, diminuiu em número de explorações em todos os níveis, 

menos no universo das propriedades entre 500 e 1.000 ha., onde sofreu um leve aumento de 

1,6%. A maior queda foi registrada nas pequenas propriedades menores de 5 ha. (56,1% em 

termos relativos e 64.052 em termos absolutos), passando de 114.152 unidades em 1960 para 

50.100 em 1970/71. Chama a atenção que grande parte das explorações sob arrendamento 

(73%) está concentrada em pequenas explorações menores de 5 ha. Analisa-se a seguir os 

dados referentes à superfície:  

 

 

Gráfico 7 – Explorações por superfície e variação percentual conforme tamanhos (1960 

– 1970/71) – Posse em Arrendamento 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1974, p. 31. 

 

 

Conforme o gráfico acima, em superfície, o regime de posse em arrendamento caiu 

em todos os níveis. O universo que apresentou maior queda, seguindo a tendência do número 

de explorações, foi o das extensões menores de 5 ha. (diminuíram em termos relativos 48,2% 

e em termos absolutos 69.061 ha.), passando de 143.142 ha. em 1960 para 74.081 em 

1970/71. Por outro lado, é interessante notar que as propriedades entre 100 e 500 ha. são as 

que abarcam a maior extensão de terras em relação à superfície total explorada em forma de 

arrendamento, com 227.452 ha. em 1970/71. Cruzando os dados entre números de exploração 

e superfície, fica evidente a concentração fundiária nas propriedades maiores que 100 ha. As 
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menores de 5 ha., embora apresentem um grande número de explorações, estão divididas em 

uma pequena superfície, ao contrário das grandes explorações maiores de 100 ha., as quais 

apresentam uma grande extensão de terras divididas em um pequeno número de explorações.  

Para Kalmanovitz (1974), uma das principais disposições de Lei 135 de 1961 foi a 

extinção de relações “atrasadas” no campo, como a parceria e os arrendamentos em pequenas 

propriedades
58

. Na sua interpretação, tais medidas impulsionavam o que ele considerou como 

o “desenvolvimento espontâneo do capitalismo”. Para este estudo, é importante ressaltar que 

tal ação institucional pode ter colaborado para a queda tanto no número de explorações quanto 

em superfície no caso dos arrendamentos
59

. Conforme demonstrado no gráfico a seguir, essa 

tendência de queda também se confirmou no caso das parcerias:  

 

 

Gráfico 8 – Explorações por número e variação percentual conforme tamanhos (1960 – 

1970/71) – Posse em Parceria 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1974, p. 31. 

 

                                                
58 “La Ley 135 de 1961 retomo los aspectos esenciales de la Ley 200 de 1936, extinción de dominio y un nuevo 

ataque a las relaciones atrasadas de trabajo tales como arriendo en trabajo, especie y aparcerías acentuados por la 

Ley primera de 1968” (KALMANOVITZ, 1974, p. 91). 
59

 Uma possível explicação para a diminuição das explorações em regime de arrendamento pode estar 

relacionada à Lei 1a de 1968, a qual introduziu modificações na Lei 135 de 1961 sobre a Reforma Agrária 

Social. Conforme seu artigo 114 “La Junta Monetaria – deberá proveer a la existencia de un sistema de crédito 

que permita financiar la compra a plazos suficientes de predios hasta (60) hectáreas por agricultores que hayan 

estado trabajando en tierras arrendadas, que tengan la agricultura como su principal actividad permanente, y 

cuyo patrimonio no exceda el límite que la Junta establezca” (COLOMBIA, 1968, p. 15).  
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Gráfico 9 – Explorações por hectares e variação percentual conforme tamanhos (1960 – 

1970/71) – Posse em Parceria 

 

 
Fonte: Dados adaptados DANE, 1974, p. 31. 

 

 

Por sua vez, conforme gráficos 8 e 9, o regime de posse em parceria apresentou um 

comportamento muito semelhante ao arrendamento no que diz respeito à diminuição do 

número de explorações e superfície. Embora não tenham apresentado uma queda em todos os 

níveis, pois a partir das grandes propriedades apresentou aumento, as explorações entre 5 ha. e 

50 ha. tiveram variação percentual negativa entre os anos 1960 – 1970/71. Diferentemente do 

arrendamento, neste caso foram as médias propriedades as mais atingidas por esta diminuição, 

tendo uma queda em número e em superfície de –39,3% e –43,1%, respectivamente. Em 1960 

o número de explorações sob esse regime de posse localizado entre as médias propriedades 

(de 10 a 50 ha.) era de 21.656 unidades e em 1970/71 passou para 13.138 unidades, 

apresentando uma queda em termos absolutos de 8.518 e em termos relativos –19%. Já em 

superfície diminuiu 65.155 ha. em dez anos, ou seja, de uma extensão de 155.821 ha. passou 

para 88.666 há., com variação percentual de –21%. Por fim, é importante notar que em 1971, 

70% das unidades de exploração estão concentradas em propriedades com menos de 5 ha. Em 

hectares, as médias explorações entre 50 a 100 ha. são as que concentram maior extensão de 

terra, apresentando uma superfície de 274.272 ha. em 1970/71, ou seja 34% da superfície total 

sob esse regime de posse. Chama-se a atenção para o fato de que em superfície, a parceria 

aumentou em 119,3% em propriedades acima de 1.000 ha. no período de 10 anos. Embora 

não seja um aumento expressivo em termos absolutos (cresceu 24.417ha.). Sua variação 
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percentual mostra que em termos relativos cresceu 119,3%. Para o ano de 1970/71, são 

44.884 ha. distribuídos em 13 explorações em parceria.  

Como já fora salientado anteriormente, as políticas estatais de reforma agrária podem 

ter contribuído para a diminuição da parceria as pequenas propriedades. No entanto, o que 

explicaria seu crescimento nas de grande extensão? Para Kalmanovitz (1974, p. 98) a 

explicação se encontraria no fato de que a própria expansão capitalista em curso no campo 

colombiano estava modificando também os contratos relativos às relações sociais agrícolas, 

ou seja, isso: “[...] significa que la tradicional medianera entre campesino y patron, lo que se 

ha extendido son los contractos de corte moderno”. Seguindo essa linha de raciocínio, é como 

se o novo conteúdo econômico – capitalista no caso – já encontrasse sua expressão jurídica 

correspondente, ou seja, a relação contratual entre partes formalmente iguais. 

No entanto, o que se observa pelos dados apresentados nos gráficos 6 e 8 é que tanto 

no arrendamento quanto na parceria predominavam nas pequenas explorações – 73,2% e 

69,9% respectivamente - ainda que estivessem diminuindo proporcionalmente em relação às 

explorações maiores de 5 hectares. Tal redução levou Kalmanovitz a concluir que havia um 

avanço do capitalismo no campo, dado que as pequenas explorações tanto em parceria quanto 

em arrendamento, configuravam, para ele, expressão do atraso, remanescentes de formas pré-

capitalistas de exploração da terra. Independentemente de se concordar com autor em relação 

à sua avaliação de que tais tipos de posse em pequenas propriedades representavam o atraso, o 

que se busca demonstrar é que havia uma grande concentração de produtores em pequenas 

áreas e que estas ainda detinham uma dimensão relevante no conjunto das explorações no 

campo, o que o autor ignora em sua avaliação sobre o sentido das transformações no campo.  

Na sequência, analisa-se a configuração do colonato durante a década 1960-1971. As 

considerações feitas aqui sobre esse tipo de posse servirão posteriormente para embasar uma 

discussão aprofundada a respeito do colonato, um dos objetos centrais desta pesquisa. 

Apresenta-se a seguir o gráfico sobre o comportamento do colonato na década que abrange 

este estudo: 
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Gráfico 10 – Explorações por número e variação percentual conforme tamanhos (1960 – 

1970/71) – Colonato 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1974, p. 31. 

 

No caso da posse em colonato, observa-se uma tendência de diminuição do número 

de explorações em todos os tamanhos, menos nas duas extremidades (menores de 5 ha. e 

maiores de 1000 ha.). Em 1960 o número de explorações no universo com mais de 1000 ha. 

era de 348 e em 1970/71 passou para 493. Registrou-se, portanto, um aumento de 145 

explorações com variação percentual de 41,7%. Esse dado pode levar à inferência de que 

pedaços cada vez maiores de terras estavam sendo colonizados. Também se observa um 

crescimento nas pequenas propriedades, menores de 5 ha, passando de 16.202 em 1960 para 

21.824 em 1970. Portanto houve um aumento de 5.622 em número de explorações, com 

variação percentual de 34,7%. O que também leva a crer que as ocupações se concentraram 

nas pequenas explorações. Para um melhor embasamento desta afirmação, apresenta-se a 

seguir o gráfico referente à variação da superfície sob a forma de colonato: 

 

 

 

 

 

 

 



117 

Gráfico 11 – Explorações por hectares e variação percentual conforme tamanhos (1960 – 

1970/71) – Colonato 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1974, p. 31. 
 

 

Conforme gráfico 11, observa-se que em relação à superfície, o colonato também 

teve significativa tendência à diminuição em hectares, com exceção das explorações 

localizadas no universo menores de 5 ha. e de 500 a 1.000 ha. Esse regime de posse, em 

explorações menores de 5 ha. passou de 30.034 ha em 1960 para 37.239 ha. em 1970/71, 

avançando 7.205 ha. com variação percentual de 24%. Já as explorações de 500 a 1.000 ha. 

aumentaram em uma década 9.195 ha., com variação percentual de 4,3%, embora seu número 

de explorações tenha decrescido em 4,2% (15 explorações), passando de 356 em 1960 para 

341 em 1970/71. Quanto às explorações maiores de 1.000 ha., apesar de terem registrado um 

crescimento em números, apresentaram uma diminuição de 112.642 ha., passando de 

1.522.720 em 1960 para 1.410.079 em 1970/71, com variação percentual de – 7,4%. Mesmo 

registrando essa leve diminuição, é importante salientar que no período analisado, é 

justamente neste universo que se encontra a maior fatia do colonato, ou seja, nas grandes 

propriedades, abarcando 45,9% do total em 1960 e 48,1% em 1960-1970/71. As pequenas 

propriedades menores de 5ha. representavam uma mísera fatia em hectares com relação ao 

total, não chegando a 1%. Ao que tudo indica, essa análise contesta a afirmação feita acima: a 

de que as ocupações se concentraram no universo das pequenas propriedades. Como 
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demonstrou o gráfico 11, o colonato esteve concentrado, durante a década em estudo, nas 

grandes explorações maiores de 100 hectares. 

Molano (2006) já havia demonstrado que nos anos 1960 a maioria das unidades 

familiares de colonato possuíam em média 50 hectares o que, para o autor, era o tamanho 

mínimo para que a exploração representasse uma base produtiva. No entanto, conforme os 

colonos e as famílias permanecessem na terra, a tendência era que demarcassem sua 

possessão além dos limites de 50 hectares. Algumas delas chegaram a ter entre 200 e 300 

hectares. Por outro lado, Kalmanovitz (1974) ao analisar a regressão dos cultivos tradicionais 

no período que abrange os anos de 1950 e 1972, verifica que embora este tipo de cultivo tenha 

decrescido em relação à produtividade a nível nacional, as áreas de colonização dedicadas à 

exploração dos cultivos tradicionais cresceram de 677.000 ha. em 1950 para 886.000 ha. em 

1972:  

 

 

La superficie bajo cultivos tradicionales que comprende las tierras de ladera y 

algunas zonas de colonización paso, segundo lo aquí examinado, de 67.000 has. en 

1950 a 886.000 en 1972. Las nuevas áreas se explican en parte por efectos de 

colonización (ampliación de la frontera agrícola) y en parte por las ampliaciones del 
área sembrada (KALMANOVITZ, 1974, p. 120).  

 

 

Nota-se, portanto, que as áreas sob o colonato ainda cumpriam um importante papel 

para a economia colombiana, ou seja, abastecer com produtos básicos para a alimentação da 

classe trabalhadora urbana e rural o mercado local ou mesmo nacional – sendo responsável 

pelo abastecimento de alimentos e até de barateamento da força de trabalho que a 

monocultura e os cultivos comerciais voltados para a exportação não poderiam exercer. Esse 

dado pode explicar o fato do Estado ter voltado sua atenção para a adjudicações de terras 

voltadas principalmente para os colonos: 

 

 

La titulación de colonos será entonces el único campo en el que el Incora tendrá un 

efecto importante, con cerca de 4 millones de hectáreas tituladas entre 1963 y 1977, 

sin embargo, tales títulos no serán garantía para resistir a las bandas armadas de los 

terratenientes o a los mismos detectives rurales, cuando las zonas de frontera tengan 

posibilidad de valorizarse o cuando las reses de los grandes propietarios requieren del 

espacio vital de los colonos. Los campesinos de estas regiones responden a estas 
presiones prestándole apoyo a los grupos guerrilleros que se forman precisamente en 

zonas de frontera o se organizan políticamente para defender sus derechos 

(KALMANOVITZ, 1996, p. 227). 
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Nesta citação, Kalmanovitz (1974) traz elementos de uma discussão fundamental 

para este trabalho, a qual será apresentada com maior detalhamento em capítulo posterior: o 

fator extraeconômico de acumulação de capital a favor dos latifundiários via coerção física 

frente a valorização das terras feitas por colonos em área de fronteira agrícola e a opção dos 

colonos por se alinharem aos grupos guerrilheiros para terem seu direito de exploração da 

terra garantido. Os dados apresentados por Kalmanovitz (1974) mostram ainda o efeito 

paradoxal da Lei 135 de 1961 nos aspectos em que deveria beneficiar os colonos, ou seja, 

além de não garantir seu direito sobre a posse da terra, dada à ameaça e cobiça latifundiária 

em relação a sua terra, também não comtemplou, em grande medida, os colonos. Como 

demonstra o autor foram titulados 4 milhões de hectares para os colonos, número ínfimo se 

comparado aos 13 milhões de hectares monopolizados pelos grandes proprietários. 

Diante deste contexto de estreito alcance da lei de reforma agrária e violência 

latifundiária foi criada pelo Estado, em 1968, a Asociación de los Usuários Campesinos 

(ANUC), que se configurou como mais um ator político a pressionar o Estado por direitos 

ligados essencialmente ao mundo agrário. Como resposta à radicalização dos movimentos 

sociais no campo, dado que em 1968 os principais grupos guerrilheiros colombianos já 

haviam consolidado suas formas político-organizativas, o Estado criou uma instituição para 

organizar os camponeses em uma associação que canalizasse suas demandas diretamente para 

governo. Do ponto de vista político, a ANUC consistia, em última instância, numa tentativa 

de neutralizar a organização camponesa como classe autônoma e manter a tutela estatal sobre 

a ação dos trabalhadores rurais em geral. Para um país como a Colômbia, com forte herança 

de lutas agrárias e disputas pela propriedade da terra, cujo resultado mais recente era a 

formação de organizações guerrilheiras, a criação de uma associação controlada pelo Estado 

vinha como uma tentativa de regular diretamente a luta de classes no campo. Para que a 

economia se desenvolvesse no sentido desejado, a intervenção política se fazia necessária.  

Embora as instituições estatais buscassem manter a ação dos camponeses sob 

controle, o não cumprimento das disposições presentes no projeto de reforma agrária para o 

país deu ensejo à radicalização do movimento, cuja principal ação, a partir de 1970, foi a 

ocupação e invasão de terras. A tentativa de controle estatal, na prática, assumia sentido 

inverso àquele inicialmente proposto. Conforme Caicedo (1971, p. 11):  
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En diciembre de 1970, la Asociación Nacional de Usuarios, en cuyas filas crecía la 

desconfianza hacia las intenciones del gobierno con la reforma agraria y cuyos 

dirigentes ya habían chocado, en sonados incidentes, con el ministro Valderrama 

[…] Las invasiones a la vez que refrendaron el fracaso del INCORA […] Las masas 

campesinas ocuparon, en el lapso de dos o tres semanas, alrededor de 315 predios en 

varios departamentos del país, en una acción coordinada y sincronizada. 

Nuevamente el gobierno salió a reprimirlas y el pánico cundió entre los latifundistas, 

que como siempre, tacharon de “plan subversivo” lo que ocurría.  

 

 

A ação da ANUC, assume, portanto, um caráter de permanente ocupação para 

pressionar o Estado, frente a não concretização das políticas agrárias. Conforme Molano 

(2015), entre 1971 e 1972 as ocupações de terras chegaram a 2000
60

. Ao que tudo indica, 

nesse contexto de ocupações de terras e intensificação da luta camponesa, o alvo eram os 

prédios de grandes extensões, como mostra os dados aqui apresentados.  

Ainda sobre a discussão da modificação da estrutura agrária colombiana e a 

incidência das políticas de reforma agrária sobre ela, tem-se a questão relativa às outras 

formas de posse, universo no qual estão contidas as terras pertencentes à Nação. Ele é 

importante para se visualizar o quanto de terras voltaram ao domínio de Estado a partir do 

mecanismo previsto na Lei 135 de 1961 a respeito da extinção de domínio sobre terras 

incultas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 O auge da atuação da ANUC foi entre os anos de 1971 e 1972. No entanto, refluiu entre 1978 e 1981 

chegando a apenas cerca de 6 ocupações nesses três anos. Porém, segundo Mondragón (2004, p. 88): “[...] se a 

luta em massa do campesinato pela terra estava quase liquidada, a luta guerrilheira se multiplicou”.  
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Gráfico 12 – Explorações por número e variação percentual conforme tamanhos (1960 – 

1970/71) – Outras formas 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1974, p. 31. 

 

 

No universo relativo a outras formas de posse, registrou-se um aumento significativo 

do número de explorações em todos os tamanhos. Nas extremidades, ou seja, nas 

explorações menores de 5 ha. e maiores de 1.000 ha, foi onde ocorreu o maior crescimento. 

Nas explorações com menos de 5 ha. houve um aumento de 216,4% no número, que passou 

de 15.792 unidades em 1960 para 49.974 em 1960/1971, ou seja, um aumento de 34.182 

unidades. Naquelas explorações com mais de 1.000 ha. a variação percentual apresentou um 

aumento de 203 %, isto é, passou de 66 unidades em 1960 para 200 em 1970/71, aumento de 

134 em média. Em números de exploração a maior incidência no total sob essa forma de 

posse foi entre as pequenas propriedades, representando 71% do total em 1970-71. Analisa-se 

a seguir o comportamento desta forma a partir de sua superfície: 
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Gráfico 13 – Explorações por superfície e variação percentual conforme tamanhos (1960 

– 1970/71) – Outras formas 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1974, p. 31. 

 

 

No que diz respeito à superfície, a posse em outras formas apresentou crescimento 

significativo em termos relativos em todos os tamanhos. Destaque para as pequenas 

explorações localizadas no universo menores de 5 ha., que registrou um aumento de 253% em 

sua extensão. Passou de 20.888 ha. em 1960 para 73.896 ha em 1970/71, avançando 53.008 

ha. A maior variação percentual (279%) verificada em relação ao tamanho foi a localizada no 

universo das médias extensões entre 10 a 50 ha. Entre 1960 e 1970/71, aumentaram 130.455 

hectares, passando de 72.549 ha. para 203.004 ha. Já as grandes explorações com tamanho 

acima de 1.000 ha. tiveram variação percentual de 117,3%. Passaram de 247.883 ha. em 1960 

para 538.622 ha. em 1970/71, registrando um crescimento de 290.739 ha. 

Embora tenha ocorrido uma grande variação percentual dentre as pequenas 

extensões, onde houve maior crescimento desta forma de posse foi entre as grandes 

propriedades maiores de 1.000 ha. Isso significa que as terras que voltaram ao domínio do 

Estado abrangiam principalmente as propriedades de grandes extensões. No entanto, para um 

país que pretende a realização de uma reforma agrária com vistas à democratização da terra, o 

número de desapropriações foi relativamente baixo para o período. Mais uma evidência da 

fragilidade e da inépcia do Estado frente ao problema agrário colombiano – ou dos limites 
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estruturais próprios à sua composição de classe, que constituía sério obstáculo mesmo para as 

lideranças reformistas da burguesia colombiana. 

Por fim, como complementação aos dados abordados acima, demonstra-se o 

comportamento dos dados referente às propriedades híbridas, com mais de um tipo de posse. 

 

 

Gráfico 14 – Explorações por número e variação percentual conforme tamanhos (1960 – 

1970/71) – Mais de uma forma 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1974, p. 31. 
 

 

A posse sob mais de uma forma, registrou um aumento tanto no número de 

explorações quanto em superfície a partir das propriedades maiores de 50 ha. A maior 

variação percentual em número e em superfície está localizada entre aquelas de 50 a 100 ha. e 

de 100 a 500 ha., 48% e 54% respectivamente. Já as pequenas e médias explorações 

apresentaram uma diminuição em relação a esse tipo de posse. As propriedades menores de 5 

ha., em uma década, diminuíram o número de explorações em 20.705 unidades, passando de 

60.352 unidades para 39.647, com variação percentual de – 34,3%. Em superfície, 

diminuíram 30%, perderam 41.509 ha. de sua extensão, passando de 134.156 para 92.647. Em 

relação às médias explorações, tem-se uma pequena queda de – 9% no número de 

explorações. Passaram de 18.317 em 1960 para 16.667 em 1970/71. Sua superfície diminuiu 

em 11.812 ha. ( - 9,3%), passando de 126.719 em 1960 pra 114.907 em 1970/71.  
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Gráfico 15 – Explorações por hectares e variação percentual conforme tamanhos (1960 – 

1970/71) – Mais de uma forma 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de DANE, 1974, p. 31. 

 

 

Em superfície, as grandes propriedades acima de 1.000 ha., embora tenham 

aumentado em 30% o número de explorações sob mais uma forma de posse, diminuíram em 

14% sua extensão. Durante a década de 1960 e 1970/71, passaram de 503.367 ha. para 

429.425 ha., com queda de 73.942 ha. Esses dados podem indicar que a tendência de haver 

mais de uma relação de posse dentre as pequenas e médias explorações decaiu, enquanto que 

nas grandes extensões esse tipo de relação tornou-se mais comum. Esse dado é interessante, 

pois não bate com a tendência de queda do arrendamento e da parceria, formas que poderiam 

mesclar-se com a posse em propriedade. Se as relações sob mais de uma forma de posse 

crescem nas grandes propriedades, no caso do arrendamento e da parceria também deveriam 

crescer, mas pelo contrário, o arrendamento cai em todos os tamanhos de exploração e a 

parceria demonstra um leve aumento apenas nas explorações acima de 1.000 ha. Mais um 

dado que não há como comprovar empiricamente, mas que aponta uma tendência neste 

estudo, captar as incoerências apresentadas pelo Censo. 

Após a leitura crítica dos dados fornecidos pelos próprios órgãos do Estado sobre a 

reforma agrária durante a década de 1960, a conclusão é a de que a política agrária da Frente 

Nacional se orientou no sentido de consolidação da grande propriedade e preparação das 

condições necessárias à manutenção do pacto conservador sob as novas condições do 



125 

capitalismo na Colômbia. As próprias inconsistências nos dados oficiais são indícios da 

tentativa de se camuflar esse processo e forjar, por números, a democratização do acesso à 

terra. 

Assim, a análise dos aspectos quantitativos sobre a propriedade da terra conduz a 

uma pergunta de caráter qualitativo: a dinâmica da concentração de terras favoreceria em 

especial qual classe social e, além disso, qual a forma de extração da renda da terra que 

passava a prevalecer naquele contexto? Ao mesmo tempo, qual era a classe ou segmento 

social sobre o qual recaía a exploração que possibilitava a extração da renda da terra? Por que 

naquele momento a dinâmica capitalista no campo na Colômbia não teve como agente 

principal o arrendatário? Tais questões conduzem à particularidade da questão agrária na 

América Latina e na Colômbia.  

Ao analisar o que ocorria no Peru no início do século XX, Mariátegui (1979) 

descreveu um processo que reproduz em larga medida os traços característicos da análise de 

Marx sobre a Europa, mas, ao mesmo tempo, aponta para os obstáculos ao desenvolvimento 

próprios às formações sociais latino-americanas: 

 

 

El carácter de la propiedad agraria en el Perú se presenta como una de las mayores 
trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional. Es muy elevado el porcentaje 

de las tierras, explotadas por arrendatarios grandes o medios, que pertenecen a 

terratenientes que jamás han manejado sus fundos. Estos terratenientes, por 

completo extraños y ausentes de la agricultura y de sus problemas, viven de su renta 

territorial sin da ningún aporte de trabajo ni de inteligencia a la actividad económica 

del país. Corresponden a la categoría del aristócrata o del rentista consumidor 

improductivo. Por sus hereditarios derechos de propiedad perciben un arrendamiento 

que se puede consideran como un canon feudal. El agricultor arrendatario, 

corresponde, en cambio, con más o menos propiedad, al tipo de jefe de empresa 

capitalista. Dentro de un verdadero sistema capitalista, la plusvalía obtenida por su 

empresa, debería beneficiar a este industrial y al capital que financiase sus trabajos. 
El dominio de la tierra por una clase de rentistas, impone a la producción la pesada 

carga de sostener una renta que no está sujeta a los eventuales descensos de los 

productos agrícolas. El arrendamiento no encuentra, generalmente en ese sistema, 

todos los estímulos indispensables para efectuar los trabajos de perfecta valorización 

de las tierras de sus cultivos e instalaciones. El temor a un aumento de la locación, al 

vencimiento de su escritura, lo induce a una gran parsimonia en las inversiones. La 

ambición del agricultor arrendatario es, por supuesto, convertirse en propietario; 

pero su propio empeño contribuye al encarecimiento de la propiedad agraria en 

provecho de los latifundistas. Las condiciones incipientes del crédito agrícola en el 

Perú impiden una más intensa expropiación capitalista de la tierra para esta clase de 

industriales. La explotación capitalista e industrialista de la tierra, que requiere para 
su libre y pleno desenvolvimiento de eliminación de todo canon feudal, avanza por 

esto en nuestro país con suma lentitud (MARIÁTEGUI, 1979, p. 89-90).  
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Em primeiro lugar, Mariátegui destaca as relações de poder sobre a propriedade da 

terra como entrave ao desenvolvimento capitalista, diagnóstico que seria reproduzido 

fartamente pelas análises marxistas posteriores a respeito das características dos diversos 

países que compõem o cenário latino-americano – como observado, isso ocorreu tanto no caso 

de autores marxistas brasileiros quanto colombianos, só para citar dois exemplos. A 

reprodução de relações feudais, neste caso, seria o exemplo principal. Destas relações que 

teria origem uma classe de latifundiários que exploraria a renda da terra, dando origem ao 

rentista, o “consumidor improdutivo” que não participaria diretamente na produção de 

riqueza. A ele se submeteria o agricultor arrendatário, representante da nova ordem 

capitalista, situação histórica bastante próxima àquela descrita por Marx sobre a Europa. Até 

este ponto da análise, o argumento de Mariátegui aponta para uma relação capitalista 

incompleta, dada que a nova ordem capitalista ainda pagaria um tributo aos representantes da 

antiga ordem feudal ou, em termos clássicos, o novo ainda se submete ao velho – 

característica de um desenvolvimento lento, “prussiano”.  

Mas há outro aspecto importante na análise do autor: o impulso natural do 

arrendatário para converter-se em proprietário e romper com a subordinação em relação ao 

latifundiário, o que tende a ser difícil, segundo Mariátegui, pelas próprias condições 

incipientes do crédito agrícola no Peru. Isto é, o próprio Estado não teria condições de 

subsidiar a modernização do campo. As dificuldades próprias à realização do capital na 

Colômbia podem ser visualizadas com perfeição na figura do colono. No caso colombiano, 

será ele quem assumirá este ônus, motivado pela esperança de superar a dependência em 

relação ao latifundiário e realizar o que entende ser sua vocação original: apropriar-se da terra 

para nela produzir.   

Esse personagem histórico encontrava-se desafiado por uma dupla tendência 

histórica: por um lado, a constituição das novas condições de domínio do capital e dos 

grandes proprietários de terra descritos neste capítulo; por outro, ao processo de 

decomposição do campesinato e formação de uma nova classe de trabalhadores, como será 

analisado no próximo capítulo.  
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5 A decomposição camponesa e a origem de uma nova força de trabalho na Colômbia 

 

 

Para a afirmação do capitalismo em uma dada formação econômico-social, o 

processo de acumulação e reprodução do capital não pode prescindir da constituição e 

disponibilidade de uma mercadoria específica: a força de trabalho. Assim como ocorreu em 

diversos países, a história da formação de uma nova força de trabalho a ser explorada pelo 

capital na Colômbia tem na decomposição da classe dos camponeses uma das suas chaves de 

interpretação. Esse seria o aspecto universal do processo que se reproduziu nas diferentes 

trajetórias nacionais do capitalismo, ainda que em intensidades diferentes. O que se persegue 

para o caso colombiano é o traço particular deste processo. Com este intuito, faz-se necessário 

uma análise crítica dos dados oficiais e das interpretações que permitem mapear a formação 

da força de trabalho a partir do campo e pela qual se possa pôr em evidência o agente social 

que expressa a particularidade do caso colombiano. 

O processo conjugado de concentração de terras e de expansão dos cultivos 

empresariais ligados ao mercado externo demonstrado nos itens anteriores também teve 

implicações sobre o perfil das classes sociais na Colômbia, fosse o desenvolvimento do 

capitalismo lento ou não. Neste sentido, o presente capítulo propõe uma análise que desvende 

este processo de transformação das categorias sociais presentes no campo colombiano. Para 

isso, e, seguindo a tendência proposta pelo presente estudo, parte-se da análise das fontes 

primárias fornecidas pelo DANE, para em seguida demonstrar o debate a respeito realizado 

pelos intelectuais colombianos ligados tanto à burguesia, quanto ao Partido Comunista. 

Os dados aqui apresentados foram adaptados dos Censos Nacionais Populacionais de 

1938, 1951 e 1964 e 1973. Os critérios apresentados para esta análise são baseados na 

metodologia apresentada pelo último Censo Populacional de 1973 e publicado pelo DANE 

em 1974. 

Como primeiro critério, levou-se em consideração o conceito que define aos moldes 

colombianos a População Economicamente Ativa (PEA). Conforme o Censo Populacional de 

1973, este conceito abrange: a população com mais de 10 anos de idade que exerce atividade 

remunerada ou que estão em busca de trabalho.  

Também se levou em consideração os critérios para a definição das categorias 

ocupacionais que serão elucidadas durante a análise aqui empreendida:  
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Operário ou jornaleiro: pessoa que se ocupa diretamente da produção de bens ou 

serviços em troca de uma remuneração em dinheiro ou em espécie, fixa ou por unidade 

trabalhada; 

Empregado: pessoa que dirige, vigia, administra ou planeja uma empresa ou 

negócio e como contraprestação recebe uma remuneração na forma salário, comissões etc.  

Empregador: é aquele que dirige sua própria empresa ou negócio e que depende de 

uma ou mais pessoas assalariadas; 

Trabalhador independente: aquele que trabalha em uma empresa de sua 

propriedade ou que exerce uma profissão ou ofício por conta própria, sem utilizar nenhum 

trabalhador assalariado. 

Trabalhador familiar sem remuneração: população que trabalhou durante 15 ou 

mais horas na semana e não recebeu nenhuma remuneração salarial; 

Não definida: compreende todas as pessoas que tem uma ocupação diferente das 

definidas anteriormente.  

Feitas essas considerações para esclarecer os critérios utilizados no decorrer do 

estudo, passa-se à análise quantitativa do comportamento dos dados referentes ao emprego da 

mão-de-obra na agricultura colombiana entre os anos 1938-1971/72. Acredita-se que este 

diagnóstico trará importantes contribuições para se entender o movimento de decomposição 

do campesinato e a consequente criação de mão-de-obra assalariada no campo, como já 

demonstrado aqui, imprescindível para a realização do capitalismo na estrutura agrária. Nesse 

sentido, por meio deste parâmetro, também será possível avaliar o processo de penetração do 

capitalismo na agricultura colombiana, assim como as consequências, tanto econômicas 

quanto políticas para aqueles que de um modo ou outro ficaram à margem deste processo e 

não conseguiram se inserir no sistema produtivo.  
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Gráfico 16 – População Economicamente Ativa Rural – 1938, 1951, 1964, 1971/72 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de Censos Nacionales de Población 1938, 1951, 1964 apud KALMANOVITZ, 1974, 

p.89. Estimativa para 1971-1972. 

 

 

Os dados apresentados no gráfico 16 tiveram como fonte o estudo feito por 

Kalmanovitz sobre a agricultura na Colômbia e publicado pelo DANE. Eles foram 

integralmente reproduzidos aqui. Ressalta-se que a fonte de Kalmanovitz foram os próprios 

Censos Nacionais de População de 1938, 1951 e 1964. Na adaptação aqui proposta, o gráfico 

16 também contempla números referentes aos anos de 1971/72. Nesse caso específico, os 

dados foram obtidos a partir de projeções feitas pela própria autora.  
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No ano de 1938, vê-se que a população economicamente ativa presente no campo 

somava 1.808.900 pessoas, das quais em sua maioria (34%) atuavam como trabalhadores 

independentes. Em segundo lugar estavam os trabalhadores assalariados (operários agrícolas 

ou jornaleiros), representando 28% do total e em seguida os trabalhadores familiares (19%). 

De 1938 para 1951 a População economicamente ativa no campo cresceu 12%, 

passando a representar 2.023.200 da população colombiana. Durante este período observa-se 

um aumento significativo da mão-de-obra assalariada: cresceu 63% em termos relativos e 

316.100 em termos absolutos, passando a representar 40% da população rural total em 1951. 

Já os trabalhadores independentes sofreram uma queda de 20%, diminuindo para 121.500 

indivíduos, porém, representando ainda 24% da população total no campo, assim como os 

ajudantes que também apresentaram queda de 18%. É interessante notar que o número de 

empregados aumentou em 200%, passando de 9.600 em 1938 para 28.800 em 1951, ritmo que 

não acompanhou o aumento dos empregadores, que tiveram um leve aumento de 9%. Alguns 

autores atribuem estes fenômenos, principalmente os ligados ao aumento da proletarização no 

campo e crescimento do número de empregados à violência social generalizada que atingiu a 

Colômbia em 1948. O primeiro seria resultado dos deslocamentos forçados que 

desapropriaram camponeses e liberaram mão-de-obra e o segundo explica-se porque muitos 

dos proprietários, intimidados pela violência, optaram por deixar suas terras sob 

administração de terceiros.  

Já em 1964, o que se observa é uma diminuição de 8% no número de empregados, o 

que pode significar que os proprietários estavam arrendando suas terras. Embora os operários 

agrícolas tenham sofrido um leve aumento de 18% de 1951 para 1964, ainda representavam 

41% do total da força de trabalho empregada no campo. Chama a atenção o aumento de 45% 

dos trabalhadores independentes e de 32% dos ajudantes familiares, universos que somados 

contabilizam 1.074.400 sem vínculo empregatício formal. Tal tendência se verifica nos anos 

1971/72, onde se apresenta uma população rural que crescera 11% desde 1964, com 

2.623.851 indivíduos, dos quais 1.059.862 (40%) eram operários agrícolas e 841.123 (32%) 

eram trabalhadores independentes sem vínculos empregatícios formais.  

Atendo-se aos mesmos dados, Buenaventura (1974) constatou que além dos 

1.059.862 de proletários rurais apresentados pelo censo, o universo dos trabalhadores 

independentes e dos ajudantes familiares também fazem parte do “exército ativo de reserva” 

no campo, ou seja, se somados esses três grupos econômico-sociais, mais de 60% da 

população rural está em condições de proletários ou, nos termos de Lenin, “proprietários-

proletários”. Condição esta que não deixa de configurar uma precarização do trabalho no 
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meio rural, isto é, há proporcionalmente, um enorme contingente de força de trabalho sub-

empregada. 

O gráfico a seguir tem como principal fonte o estudo feito em 1973 pela Asociación 

Colombiana para el Estudio de la Población (ACEP) e publicado em 1974. Salienta-se que os 

dados apresentados no universo definido como mão-de-obra produtiva foram retirados do 

gráfico anterior (16). O universo definido como População Rural não Identificada apresenta 

números que foram obtidos a partir da análise crítica efetuada pela autora e em contraposição 

aos dados institucionais. Para os anos de 1971/72 foram feitas projeções, já que os mesmos 

não constavam no estudo populacional colombiano. Os demais dados foram reproduzidos 

integralmente a partir da fonte.  
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Gráfico 17 – População Economicamente Ativa Rural e Não identificada – 1938, 

1951, 1964, 1971/72 

 

 

 
Fonte: Dados adaptados de La Población de Colombia, 1974, p. 25-92-120. Estimativa para 1971-1972. 

 

 

O gráfico acima demonstra que de 1938 a 1971/72, a equação campo/cidade se 

inverteu definitivamente. Para uma análise que busque identificar o processo de 

desenvolvimento do capitalismo no campo colombiano e a consolidação da moderna 

propriedade fundiária, constata-se que nesse período houve a modificação típica à expansão 
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capitalista nas relações campo-cidade. Embora o predomínio populacional do campo sobre a 

cidade tenha diminuído de forma contínua, foi em 1964 que se completou o processo de 

urbanização, com 43% da população concentrada na área rural e 57% na área urbana.  

No entanto, o mesmo gráfico 17, mostra um dado que confronta os índices 

institucionais. Tal gráfico, elaborado com base nos dados dos Censos Populacionais 

analisados anteriormente apresenta divergências em relação ao número registrado no universo 

“não definido”, que, por exemplo, em 1971 apresentava o índice 0%. O gráfico 17 foi 

elaborado a partir dos seguintes critérios: em todos os anos, a partir do número total da 

população rural apresentado pelos Censos subtraiu-se a população que teoricamente estaria à 

margem da mão-de-obra considerada por este estudo como produtiva, isto é, as crianças 

menores de 15 anos e idosos com mais de 60 anos. Também foi subtraído da população rural 

total o que o gráfico 16 apresentou como mão-de-obra produtiva (População economicamente 

ativa rural). Nesse caso, constatou-se, a partir de uma análise crítica dos próprios dados 

fornecidos pelo Censo, que houve omissão sobre um contingente de mais de um milhão de 

pessoas em todos os anos do Censo (1938, 1951, 1964, 1971/72). Tal constatação feita pela 

pesquisa constitui um dos pontos que justificam a necessidade de reavaliação crítica não 

apenas dos dados institucionais, mas sobretudo das interpretações desenvolvidas e dos 

programas propostos. 

Como exemplo da confrontação entre os dados fornecidos pelo Censo a respeito do 

total da população e os subgrupos apresentados, demonstra-se o que ocorreu com os números 

apresentados nos anos 1971/72. Tem-se como população rural o número total de 8.989.231 

pessoas. Se subtraído deste total a população rural fora da idade produtiva - menores de 15 

anos (4.370.924) e maiores de 60 anos (212.425) – tem-se o número de 4.405.882 pessoas. Se 

deste número, subtrai-se a população rural economicamente ativa (2.623.851 pessoas) 

apresentada no gráfico anterior, sobram 1.782.031 pessoas não identificadas pelo Censo. Este 

é um contingente muito grande para não ter sido registrado e contabilizado, ou seja, 8% em 

relação ao total da população rural. Tais dados demonstram que o problema do excedente de 

força de trabalho no campo colombiano era bem maior do que previa o próprio Censo. 

Curiosamente, os pesquisadores da questão agrária na Colômbia não atentaram para tal 

discrepância, embora alguns, como Nicolás Buenaventura, tenham fornecido pistas para a 

melhor compreensão do problema. 

Neste sentido, Nicolás Buenaventura, um dos principais quadros do Partido 

Comunista Colombiano à época, também com diversas críticas às pesquisas realizadas 

institucionalmente, apresentou um estudo de grande relevância para a pesquisa aqui 
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empreendida, no qual foi a campo para averiguar in loco o processo de proletarização do 

campesinato colombiano – como se não confiasse plenamente nos dados apresentados pelo 

Estado. Como Buenaventura descreve, a metodologia utilizada para esse audacioso 

empreendimento foi primeiramente demarcar a superfície da amostragem. Com esse objetivo 

delimitou-se uma amostra ao longo de 150 km e no total se realizaram 358 entrevistas para 

um total estimado de 170.000 proletários agrícolas do Departamento de Cauca, no sul do país. 

Tal autor já fora citado anteriormente como um dos intelectuais comunistas que 

buscaram interpretar as vias de desenvolvimento do capitalismo no campo colombiano a 

partir da leitura que fizeram da obra de Lenin. Suas conclusões a respeito do desenvolvimento 

deformado do capitalismo no meio rural foram voltadas, em última instância, para a 

compreensão do fenômeno de decomposição do campesinato e da proletarização dos 

camponeses. O trabalho temporário foi considerado pelo autor como resultado de um processo 

vinculado à penetração do capitalismo no campo que, mesmo se realizando de forma 

avançada, conservou o atraso de atividades econômicas pré-capitalistas em decomposição. 

Neste caso, a proletarização adquiriu traços de informalidade e dispersão da mão-de-obra, 

criando um amplo exército de reserva disponível ao capital, ao mesmo tempo em que, 

conforme Buenaventura (1975), preservaram-se vínculos de domínio pessoal e semifeudais de 

exploração no interior de um sistema capitalista. Daí, mais uma característica de sua 

deformação. Conforme avaliação do autor o desenvolvimento deformado do capitalismo tinha 

no trabalho itinerante o ponto de articulação entre o velho e o novo modo de produção:  

 

 

En estas condiciones, insistimos, el trabajo intermitente de la producción primaria se 

convierte cada vez más en la forma segura de enlace entre el viejo y el nuevo 

régimen laboral. Es la forma más generalizada que toma todo el inmenso tributo que 
el capital extrae del atraso y de la lenta descomposición de la agricultura tradicional 

(BUENAVENTURA, 1974, p. 4).  

 

 

No entanto, como se forma esta classe de trabalhadores rurais intermitentes que na 

concepção de Buenaventura é tão cara para a organização da luta revolucionária
61

? Para 

responder a esta questão, o intelectual comunista também preferiu não acreditar nos dados do 

                                                
61 “Un análisis continuado y profundo del trabajo temporero en Colombia con un esfuerzo constante de 

organización laboral de esta inmensa masa de proletarios sin duda alguna va a contribuir a responder muchas 

preguntas sobre el desarrollo del movimiento obrero unitario e independiente y sobre las perspectivas de una 

sólida y amplia alianza obrero-campesina” (BUENAVENTURA, 1975, p. 30). 
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Censo e, como já mencionado, Buenaventura foi a campo
62

 para captar o lado vivo por trás 

dos dados e que poderia situa-lo em melhores condições para uma reavaliação do Censo. Em 

suas palavras: “La estadística deja de ser um mistério si se la toma exatamente como es ella, 

como uma forma de la lucha de clases” (BUENAVENTURA, 1974, p. 9). Ao fazer uma 

crítica aos dados dos Censos elaborados pelo DANE, Buenaventura (1974, p. 31) explica sua 

opção pela pesquisa de campo: “Se trata de una mayor aproximación del problema, la cual 

tiene varias ventajas. En primer lugar se pueden disminuir errores de enfoque general por la 

experiencia adquirida en este frente de trabajo”. Nesse caso, uma pesquisa qualitativa 

colocaria sob novo ângulo os dados quantitativos das estatísticas. 

Como já demonstrado anteriormente, de acordo com a interpretação dos comunistas 

uma das explicações para a liberação de mão-de-obra no campo que irá engrossar o “exército 

de reserva” estava no avanço do grande latifúndio sobre as pequenas propriedades, isto é, o 

progressivo processo de concentração de terras entre os anos 1960 – 1970/71. Buenaventura 

(1974, p. 32) inicia seu diagnóstico com a mesma constatação: 

 

 

¿Por qué nadie se ha llamado a engaño o se ha escandalizado por los datos que 

resultan de comparar los censos agropecuarios de 1960 y 1970/71? Los números 

muestran que en diez años ha desaparecido no solo una buena parte de la tierra de 

los finqueros pequeños y medios (170.000 Has. menos) sino que también los dueños 

mismos se están evaporando: pasaron de 926.000 a 860.000. 

 

 

Esse processo de diminuição das pequenas propriedades frente o crescimento das 

grandes as quais, conforme o Censo, cresceram 388 unidades em número de explorações e 

587.000 hectares, pôde ser observado tanto em áreas dedicadas à agricultura quanto à 

pecuária. No primeiro caso, em áreas dedicadas à agricultura o fenômeno que o autor 

classifica como descampesinización
63

 pode ser resultado do avanço do capitalismo, com o 

emprego de máquinas e herbicidas, no segundo caso, o da pecuária, há um fenômeno ainda 

mais preocupante constatado por Buenaventura (1974, p. 33), isto é, “cuando los campesinos 

son sustituidos por vacas”. Tal discussão já fora apresentada em capítulo anterior, porém, 

naquele momento demonstrou-se como na interpretação dos comunistas sobre o avanço da 

pecuária extensiva preservou, em linhas gerais, traços feudais pela manutenção do grande 

                                                
62 “Lo que podemos presentar ahora al lector […] es un nuevo trabajo de campo, realizado también en el Valle 

del Cauca, en base a entrevistas con temporeros (BUENAVENTURA, 1974, p; 31).  
63 Aqui mais uma clara referência aos estudos de Lenin e ao processo que o marxista russo observara em O 

Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia (1899). 
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latifúndio. Aqui, Buenaventura (1974) retoma esta problemática para constatar que tal 

processo também é agente da transformação dos camponeses em proletários agrícolas: 

 

 

Los censos le dicen a uno que mientras la población vacuna ocupa e invalida más la 

tierra, con su condición extensiva, la población humana emigra. Pero, lo que los 

censos no lo dicen es qué manera se realiza el proceso. Cuáles son los cambios en 

las relaciones de producción que lleva aparejada concretamente la 

descampesinización del latifundio ganadero (BUENAVENTURA, 1974, p. 36, 

grifos do autor).  

 

 

Para o autor, este processo se realiza por meio de uma mudança ocorrida nas últimas 

décadas, na qual as grandes fazendas, cada vez mais dedicadas à criação de gado, não 

absorvem a mão-de-obra camponesa, a qual, nas palavras de Buenaventura, é substituída por 

vacas. Como foi demonstrado pelos dados do Censo, o próprio processo de diminuição das 

parcerias em pequenas propriedades embasa esse argumento, já que o autor salienta que os 

parceiros foram expulsos das grandes propriedades nas quais residiam
64

. 

Este fenômeno é bem observado por Buenaventura, pois nas análises feitas pelas 

instituições do Estado, particularmente as realizadas por Kalmanovitz (1974), não se verificou 

a referência do avanço da pecuária extensiva
65

 como um dos processos responsáveis pela 

proletarização dos pequenos camponeses. Pelo contrário, para este autor, o motor da 

modificação da força de trabalho foi o processo ligado ao aumento dos cultivos comerciais 

empresariais em detrimento dos tradicionais feitos por pequenos camponeses. Na leitura de 

Kalmanovitz (1974) um dado que comprovava o avanço capitalista no campo era a 

constituição de uma nova força de trabalho formada sobretudo por trabalhadores ligados à 

antiga propriedade parcelaria. A modernização das médias e grandes propriedades além de 

exercer pressão sobre os pequenos proprietários os levava paulatinamente à venderem sua 

força de trabalho nestas propriedades ao redor do país: 

                                                
64 “El latifundio de pastoreo extensivo ha transformado así sus viejas relaciones de producción, ha pasado o está 

pasando en general, del trabajo parcelero campesino al trabajo asalariado temporero” (BUENAVENTURA, 

1974, p. 38).  
65 A única referência à pecuária extensiva feita por Kalmanovitz em relação à sua incidência na força de trabalho 

no campo está em seu estudo feito para o DANE, cuja passagem reproduz-se aqui: “Resalta el hecho de que ella 
[a pecuária] ocupaba en 1972 más de 21 millones de hectáreas a diferencia de los 4,4 millones de hectáreas de la 

agricultura, o sea cerca de 80% de la superficie agropecuaria del país y empleaba solamente el 20% de los 

trabajadores del campo. Entre las dos décadas estudiadas se advierte que la tasa de crecimiento del empleo fue 

del 1,4% anual, mientras que con la expansión en 1960-1970 creció la tasa a 2,3 anual” (KALMANOVITZ, 

1974, p. 114). Não deixa de saltar aos olhos o fato de um dado tão alarmante – 80% da área rural colombiana ser 

dedicada à pecuária e empregar somente 20% dos trabalhadores rurais – não ter sido alvo de uma análise e uma 

crítica mais profunda por parte de Kalmanovitz. Mais uma vez, encontra-se neste autor uma evidência da 

tendência de analisar os dados do censo a favor de uma interpretação de um acelerado desenvolvimento do 

capitalismo pela via da modernização dos métodos dedicados aos cultivos de tipo comercial e empresarial. 
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La transformación de la fuerza de trabajo en el campo ha sido aún más radical e que 

el cambio observado a nivel de la producción. Las nuevas y más extensas áreas bajo 

cultivos comerciales requieren de verdaderos ejércitos de trabajadores reclutados no 

solo en las veredas y parcelas circundantes a las explotaciones capitalistas, sino 

también entre los desocupados y sub-empleados de ciudades grandes y pequeñas. 

Este ejército se desplaza a la costa a recoger algodón, pasa al viejo Caldas a recoger 

café – que sigue siendo la cosecha qua más trabajo asalariado requiere entre todos 

los cultivos – y se detiene a lo largo del Tolima, el Valle del Cauda y la sabana de 

Bogotá para las menos solicitantes cosechas de arroz, soya, sorgo, maíz y cebada 

(KAMANOVITZ, 1974, p. 108).  

 

 

Embora Kalmanovitz reconheça que as pequenas propriedades camponesas ainda 

dispunham de alguns mecanismos de sobrevivência perante o avanço da agricultura 

empresarial, como produção de cultivos tradicionais a baixíssimo custo, dado o uso de mão-

de-obra familiar, esta, ainda assim, encontrava-se numa situação muito mais defensiva diante 

da sua diminuição em números de propriedades e superfície do que uma alternativa ao novo 

modelo que se impunha. Para Kalmanovitz, a tendência era a de afirmação das novas formas 

de exploração do trabalho e extração de excedente e proletarização do campesinato. No 

entanto, tal demanda do capital em expropriar o pequeno proprietário transformando-o em 

“trabalhador livre como pássaro” (MARX, 2012)
66

 aparece para o autor como um processo 

que se desenvolve de forma harmônica, como se o capitalismo em expansão demandasse uma 

quantidade de braços que absorvesse toda força de trabalho liberada por esse fenômeno. 

Assim, seu argumento a respeito do acelerado desenvolvimento do capitalismo reforça a ideia 

do papel deste processo em liquidar formas atrasadas de relações de trabalho, substituindo-as 

por modernas formas de exploração salarial. Mais do que isso, é como se o processo 

capitalista cumprisse por si só o papel de sujeito, como se percebe na noção de “capitalismo 

espontâneo” desenvolvida pelo autor: 

 

 

Por otra parte, es evidente que las viejas formas de explotación del trabajo – renta en 

servicios, terraje, pequeño arriendo en especie y dinero, aparcería, etc. – han venido 

despareciendo aceleradamente bajo el impacto del desarrollo capitalista espontaneo, 

proceso también agilizado por una legislación que prohíbe las formas atrasada de la 

explotación del trabajo y que ha tenido efectos al introducir las formas modernas de 

explotación salarial (KALMANOVITZ, 1974, p. 108).  

 

                                                
66 “Es así como una parte importante de la antigua fuerza de trabajo en el campo ha sido desligada 

completamente de la hacienda y llevada al jornaleo, proceso similar opera dentro del campesinado parcelario que 

aumenta el número de semiproletarios y expulsa migrantes, mientras que finalmente el desarrollo de la gran 

agricultura aumenta la tendencia hacia la proletarización del campesinado colombiano como se hace evidente en 

las zonas comerciales que muestran poca agricultura parcelaria” (KALMANOVITZ, 1974, p. 109). 
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A favor de seu argumento, Kalmanovitz ressaltava que já no ano de 1964 mais de 2/3 

da população rural ativa do país dependia total ou parcialmente do trabalho assalariado para 

assegurar a sua subsistência. De todo modo, sua análise também identifica no Estado um 

sujeito que tentava acelerar esse processo, como na reforma iniciada a partir da Lei 135 de 

1961 (lei de reforma agrária social), a qual, segundo sua interpretação, caminhava no sentido 

da superação de formas atrasadas nas relações de trabalho.  

A conclusão de seu estudo à época foi que o problema agrário se agravava, não pela 

persistência do atraso, mas pelas novas condições geradas pela expansão capitalista. De modo 

que “no existen tendencias restauradores hacia un equilibrio relativo y de mejora en las 

condiciones tanto de la fuerza de trabajo asalariada como de los campesinos parcelarios del 

país” (KALMANOVITZ, 1974, p. 125). Pode-se inferir, como consequência dessa linha de 

argumentação, que os conflitos agrários ocorridos a partir de meados da década de 1970 

seriam expressão não do atraso, mas do aprofundamento das forças produtivas e relações 

sociais capitalistas. Neste caso, a “mola propulsora” dos conflitos seria o proletariado agrícola 

e não camponeses que lutavam contra formas arcaicas de exploração do trabalho. 

Se para Kalmanovitz o desenvolvimento no campo levava à constituição de um 

proletariado agrícola, para os intelectuais comunistas o que ocorria era um lento processo de 

decomposição do campesinato, sem, contudo, levar à plena constituição de um moderno 

proletariado agrícola. Contrariando Kalmanovitz (1974), Buenaventura (1974) encontrou na 

sua pesquisa de campo algo além da moderna exploração salarial: o trabalho temporário. Para 

o autor, ao invés de representar um paradigma para o a consolidação das modernas formas de 

sujeição do trabalho ao capital, o trabalho temporário representou seu contrário, o atraso: 

 

 

En primer lugar, resulta obvio deducir y establecer que, tanto en la agricultura 

parcelera como en su complemento – antagónico – la ganadería extensiva, todo 

cambio del trabajo campesino, “servil”, “dependiente” hacia trabajo “libre”, o 

asalariado, es un cambio a medias. Un cambio que se queda necesariamente en la 

forma de “trabajo intermitente”. Porque solo la esfera de la industria permite y exige 

la estabilidad, el escalafón, etc. en el régimen asalariado. De manera que las 

estimaciones hechas antes sobre fuertes índices de proletarización en el sector 

tradicional agropecuario, se refieren en realidad y en términos generales a la 

formación de la “tercera categoría” se superpoblación relativa: el trabajo temporero 
(BUNAVENTURA, 1974, p. 43).   

 

 

Vê-se que o autor faz uma aberta crítica aos dados do censo, também questionados 

por essa pesquisa, referindo-se inclusive a um erro na classificação metodológica das 
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categorias sociais apresentadas pelo estudo do DANE, que realmente não incluiu em seus 

questionários os trabalhadores intermitentes. Por outro lado, além de tecer a crítica direta à 

metodologia institucional, faz um alerta para a confusão feita entre a categoria proletário e 

trabalhador intermitente. No primeiro caso, o trabalhador recebe uma remuneração fixa e está 

formalmente ligado a um regime de contratação específico. No segundo, não há vínculo 

algum que denote o assalariamento. Neste caso, a crítica de Buenaventura
67

 é claramente 

endereçada à interpretação de Kalmanovitz: 

 

 

En segundo lugar y esto es lo más importante, el régimen salarial en la llamada 
agricultura “comercial” o “capitalista moderna”, en las condiciones actuales del país 

no se presenta tampoco como un sistema relativamente estable de contratación del 

trabajo. No existe tampoco la proletarización, exactamente hablando, dentro del 

sector más avanzado en el desarrollo capitalista de la agricultura. Y aquí está el 

desenfoque de toda la teorización esquemática que nos quiere hacer comulgar con 

ruedas de molino convirtiéndonos los índices de penetración del capital al campo en 

índices de formación del proletariado agrícola (BUENAVENTURA, 1974, p. 43, 

grifos do autor).  

 

 

Evidentemente, a pesquisa in loco realizada por Buenaventura o levou à conclusão de 

que a conversão dos pequenos camponeses em trabalhadores assalariados caminhou 

concomitantemente e foi resultado do desenvolvimento “deformado” do capitalismo, o qual 

preservou relações de trabalho atrasadas no campo. Na passagem a seguir, observa-se no 

enfoque do autor a tentativa de interpretar e expor em que medida a dualidade entre 

agricultura tradicional e moderna, o velho e novo, se reproduz no campo à medida que o 

capital avança e procura subordinar as formas de exploração do trabalho pré-existentes: 

 

 

Hay que empezar por averiguar primero cuál es la masa de asalariados de la “tercera 

clase” que el capital crea en el campo en base a ganadería y a agricultura tradicional, 

sin romper el nivel del azadón y la pala. En seguida hay que estimar de qué manera 

el desarrollo deformado del capital traslada la famosa dualidad entre agricultura 

tradicional y moderna al interior mismo de la llamada agricultura moderna, 

introduciendo dentro de ella, junto con el nivel industrial, de la máquina y la 

química, el nivel “tradicional”, antediluviano, de los recolectores y cultivadores 

manuales (BUENAVENTURA, 1974, p. 43).   

 

                                                
67 “Esta dualidad de la agricultura moderna y capitalista, dualidad que retiene el ‘semifeudalismo’ en el campo 

más mecanizado, cambiándole de etiqueta, no la cuenta el servicio teórico del DANE. Esta no aparece, por 

ejemplo, en el análisis del censo de S. Kalmanovitz. De la misma manera que las estadísticas general no cuenta 

dentro del empleo a los ‘iguazos’ o intermitentes” (Buenaventura, 1974, p. 44). 
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Chama-se atenção para esta constatação sobre a relação entre atraso e moderno, pois 

fica a indagação sobre até que ponto o autor, para manter-se fiel à ortodoxia marxista de seu 

tempo e de seu partido, não forçou a analogia com os estudos de Lenin sobre o 

desenvolvimento do capitalismo na Rússia e a análise sobre o atraso no campo – os quais, 

como salientado, foram amplamente utilizados pelos intelectuais comunistas. O contrário 

também pode ter ocorrido, pois o fato de Buenaventura (1974) ter ido a campo reforçou o 

debate dos comunistas sobre o atraso de forma mais vívida
68

. Para além da hipótese de uma 

leitura tendenciosa ou não do autor a respeito da realidade que estudou, não se pode 

desconsiderar o fato de que a pesquisa direta com os trabalhadores rurais foi uma grande 

contribuição tanto para uma análise que busque desvendar o processo de expropriação 

camponesa e sua conversão em proletários agrícolas, quanto para uma leitura crítica dos 

dados fornecidos pelo DANE: 

 

 

Por otra parte existe hoy un fuerte contingente de población urbana (incluyendo las 

grandes ciudades) ocupada en labores agrícolas sobre todo en cosechas de cultivos 

anuales industriales (algodón, soya, fríjol, etc.). Y este dato, que no sale al censo, 

corresponde totalmente a los temporeros […] He allí hasta donde es posible 
cuantificar el inmenso peso de las categorías de trabajo semi-proletario e 

intermitente que soporta el proceso de formación de un proletariado agrícola en 

Colombia (BUENAVENTURA, 1974, p. 47).  

 

 

Este argumento de Buenaventura reforça a tese aqui defendida de que houve falha e 

omissão na apresentação dos dados do censo populacional de 1973, isto é, além deste 

mencionado estudo não inserir entre suas categorias o universo dos trabalhadores temporários, 

ainda deixou de contabilizar mais de um milhão de pessoas que comprovadamente estavam na 

área rural e simplesmente não apareceram na pesquisa, como apresentado no gráfico 17.  

Embora o estudo apresentado por Buenaventura seja rico em detalhes, apresentado 

questionários diretamente endereçados à constatação da transformação dos camponeses em 

trabalhadores assalariados, intermitentes ou semi-proletários, não se pretende reproduzi-lo em 

seus pormenores. Nesta pesquisa, ele foi apresentado como auxílio para identificar a 

tendência e o debate teórico geral acerca da modificação da estrutura de classe no campo 

colombiano.  

                                                
68 “En sondeos realizados por nosotros en áreas de agricultura moderna nos encontramos con que más del 90% 

de los jornaleros agrícolas son temporeros” (BUENAVENTURA, 1974, p. 47).  
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Constatou o autor, portanto, que o trabalhador temporário que vagava pelo país em 

busca de trabalho representava a grande maioria da população rural. Embora não fossem 

contabilizados pelo censo oficial, não deixavam de ser proletários ou, com maior precisão, 

“sub-proletários”, pois não mantinham vínculos empregatícios formais, prestando serviço 

como vendedores ambulantes de sua força de trabalho. A condição subalterna deste tipo de 

trabalhador pode ser ilustrada por dois exemplos citados por Buenaventura. No primeiro, tem-

se um depoimento de um camponês sobre sua noção de pertencimento de classe e, no 

segundo, um discurso feito por um camponês durante uma greve de colhedores de café em 

Caldas, no ano de 1973: 

 

 

En esos días recuerdo que en Planeta Rica – Córdoba – pregunté al líder de un 

comité de usuarios sobre la manera como identificaba su trabajo y el de los demás 

compañeros. ¿Es usted obrero?, ¿se considera como un obrero?, le dije. Entonces 

saltó casi agresivamente sobre mí: ¿Obrero? No hay nadie más obrero que el que 

hace la obra en el campo. Además aquí todos somos obreros porque estamos para lo 

que sea, para lo que resulte. De acuerdo, añadí. Pero entonces no es usted 

campesino, como lo veníamos hablando. Y el tipo respondió: Aquí todos nosotros 
somos también campesinos, hijos de campesinos, mi padre es campesino, toda mi 

familia ha sido campesina (BUNAVENTURA, 1974, p. 5). 

 

 

Yo, compañeros, por mi parte, soy campesino pero también soy obrero, porque 

donde me den trabajo allí estoy y hay obreros en el campo y hay obreros en la 

ciudad. Los obreros en la ciudad hacen lo que nosotros no podemos hacer en el 
campo, hacen la ropa y saben hacer cuentas y números. Lo que nosotros campesinos 

por nuestro abandono en que estamos no sabemos hacer. Y soy campesino pero no 

tengo tierra sino que andando es como yo consigo trabajo, porque hay que trabajar. 

El campesino vive la vida como venga y como sea. El campesino se acomoda donde 

sea y come lo que venga. Con tal de que esté pasado por candela lo que sea va al 

estómago (BUENAVENTURA, 1974, p. 8). 

 

 

Do ponto de vista da noção de pertencimento de classe, se evidencia pelos dois 

depoimentos a identidade com o universo geral dos trabalhadores, incluindo aí os 

trabalhadores urbanos. Mas com um elemento que os singularizam nesse campo geral, isto é, 

sua identidade como camponeses por tradição e por gerações – “toda minha família foi 

camponesa” – e a ligação vital com a terra, mesmo que sem possui-la – “sou camponês, mas 

não tenho terra”. Essa singularidade inclusive que leva o autor do segundo depoimento a 

marcar a diferença dos camponeses em relação aos operários e trabalhadores urbanos em 

geral, que “fazem a roupa, sabem fazer contas e números”. Há também, especialmente no 

segundo depoimento, um aspecto de conformismo, de “se acomodar onde seja e comer o que 
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há”, em que não se percebem indícios da revolta que levaria muitos a participarem ativamente 

das lutas sociais pela propriedade da terra e pela reforma agrária. De forma a dialogar com 

autor a esse respeito, sugere-se que esses depoimentos parecem reforçar o que Hegedüs 

(1986) caracterizou como “classe de transição”, a qual tem sua identidade camponesa 

confirmada pelas gerações anteriores mas que a exposição às incertas condições geradas pela 

expansão capitalista no campo a faz perceber a possibilidade concreta de transitar para um 

outro grupo ou classe social – operários, trabalhadores urbanos, etc. – embora seu ideal 

principal persista como o ideal da propriedade da terra. 

Além do tema identidade de classe, seguramente os depoimentos forneceram a 

Buenaventura um outro aspecto que também o interessava, a atividade produtiva desses 

camponeses e a confirmação de sua característica móvel, disponível para o trabalho onde quer 

que houvesse oportunidade – o que implicaria na aceitação de condições precárias de trabalho 

e, consequentemente, reprodução de padrões de sujeição e exploração da força de trabalho 

que reproduziriam as velhas formas de domínio sobre os camponeses e trabalhadores do 

campo. Ainda que baseado num universo empírico restrito e que não abrangia toda a área 

rural do país, por meio desse estudo, Buenaventura comprovou que a maioria das pessoas 

abordadas na pesquisa era realmente composta por trabalhadores temporários. Essa 

constatação pode ser observada no quadro feito por Buenaventura e reproduzido 

integralmente aqui: 
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Quadro 5 – Sobre a relação com os meios de produção (%) 

 

 

Situação “antes”
69

 

a) Eram antes pequenos proprietários: 

Donos de propriedade no campo 39,3 

Donos de lojas ou escritório na cidade 7,0 

Foram trabalhadores temporários por 

toda vida 

53,7 

TOTAL 100,0 

Situação “agora” 

b) Continuam sendo pequenos proprietários 

Donos de propriedades no campo 12,0 

De lojas ou escritório na cidade 2,5 

São somente trabalhadores 

temporários 

85,5 

TOTAL 100,0 
Fonte: Buenaventura (1974, p. 11). 

 

 

Esses dados demonstram que de “antes” para “agora”, 1974, houve um aumento 

considerável de trabalhadores intermitentes, passando de 39,3% para 85,5% e, no outro polo, 

uma diminuição significativa dos camponeses proprietários, processo que configura 

claramente a decomposição do campesinato.  

Outro estudo com a mesma visão predominante entre os intelectuais ligados ao 

Partido Comunista Colombiano encontra-se no desenvolvido por Sanoa
70

 (1976), o qual 

aponta para a persistência de formas pré-capitalistas ou feudais: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 O critério temporal utilizado refere-se ao seguinte: “agora” é o último ano de trabalho e “antes” toda a vida 

anterior. 
70 Conforme a identificação feita em seu artigo publicado na Revista Colombiana de Ciências Sociais, J.V. Sanoa 

era engenheiro agrônomo por profissão. Esse dado é interessante, pois indica que se tratava de um intelectual que 

por sua própria atividade profissional tinha alguma experiência empírica no campo colombiano. 
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A pesar de que el proceso de descomposición del campesinado es muy lento, se 

observa en la última década (1960-1970) una reducción considerable de las 

pequeñas explotaciones, al mismo tiempo que un auge importante de la llamada 

“agricultura comercial’. Auge que bien podría identificarse con un desarrollo 

capitalista deformado, de rasgos semifeudales, que sabe aprovechar a fondo los 

avances técnicos de la agroquímica y de toda la tecnología moderna, combinándolos 

con la utilización de formas atrasadas y semifeudales de contratación del trabajo. Es 

así como se aprovecha la presencia de una masa gigantesca de semiproletarios 

rurales atados a sus ínfimas parcelas para garantizar una fuerza de trabajo 

intermitente y para poder así moverse como capital “errante”, que va por todo el país 

en busca de las mejores oportunidades y detrás del cual se mueven los trabajadores 
agrícolas, que algunos llaman “iguazos” y otros “golenarinos”, en busca de un 

ingreso adicional para completar con la mísera producción de sus parcelas de pan 

coger una subsistencia al borde de la indigencia (SANOA, 1976, p.66). 

 

 

Sanoa analisou os mesmos dados que Kalmanovitz, como a redução das pequenas 

explorações e avanço da agricultura comercial. No entanto, a interpretação que fizeram é bem 

diferente. Sanoa ressalta o lento processo de decomposição do campesinato, convergindo com 

a visão geral entre os comunistas da existência na Colômbia de um desenvolvimento 

deformado do capitalismo, posto que está articulado a formas atrasadas de extração da renda e 

contratação da força de trabalho. Nesse sentido, a transformação dos camponeses em 

proletários ocorreu de maneira lenta, constituindo-se, na verdade, em semi-proletários, ou 

seja, uma espécie de grupo social transitório.  

Uma das contribuições de Sanoa para a análise das classes sociais no campo foi a 

tentativa de caracterizar os diferentes estratos camponeses ao identificar o ponto que separa os 

setores com tendência à decomposição daqueles que possuíam boas perspectivas de 

sobrevivência e acumulação de capital. Ainda que fazendo ressalvas quanto ao fato de se fazer 

uma distinção entre as classes sociais no campo apenas pelo tamanho da propriedade
71

, Sanoa, 

ao analisar os dados do DANE, identificou nas propriedades maiores de 10 hectares aquelas 

com maiores chances de inserirem-se no processo de acumulação de capital. Isto porque ao 

empregarem força de trabalho assalariada podem gerar mais-valia: 

 

 

 

 

                                                
71 “Es claro que 50 hectáreas en tierras malas pueden significar ingresos muy bajos, mientras que 5 hectáreas en 

las mejores tierras cafeteras del país pueden reportar ingresos correspondientes al grupo de los campesinos 

medios. Para definir los linderos entre los estratos sociales del campesinado es necesario hacer investigaciones 

regionales, en las que no solamente se debe tener en cuenta el sector agropecuario sino todo el conjunto de la 

economía regional” (SANOA, 1976, p.76). 
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A medida que crecen, las explotaciones mayores de 10 hectáreas tienden a comprar 

más fuerza de trabajo, mientras que las menores de 10 hectáreas tienden a vender 

más fuerza de trabajo a medida que decrecen. Pero es bien sabido que el empleo de 

fuerza de trabajo ajena genera plusvalía, que en esto caso contribuye a la 

reproducción ampliada de la gran propiedad, mientras que la pequeña propiedad 

minifundista no dispone de ningún mecanismo de acumulación que le permita 

ampliarse. En las propiedades menores de 10 hectáreas no se genera plusvalía, no se 

produce acumulación y las divisiones sucesivas por herencia, la baja productividad 

del trabajo por la falta de recursos técnicos y la poca fertilidad del suelo erosionado 

y esquilmado por mal manejo conducen al proceso de descomposición (SANOA, 

1976, p.70).  

 

 

Assim, no mundo agrário colombiano, na perspectiva de Sanoa, os camponeses 

pobres no período eram aqueles cujas propriedades em sua maioria estavam entre 5 e 10 

hectares e que sobreviviam com um rendimento similar ao de um operário da indústria, 

vendo-se obrigados muitas vezes a venderem sua força de trabalho nos momentos em que não 

conseguiam sobreviver simplesmente de sua própria produção: 

 

 

Una familia campesina que no disponga de tierra suficiente para obtener un ingreso 

igual al salario mínimo temporal ($30.000 aproximadamente), buscará 
complementar el ingreso de su finca con la venta de su fuerza de trabajo, y tendrá 

que vender cada vez más fuerza de trabajo, en la medida en que disponga de menos 

tierra. Si la tierra disponible no le alcanza para lograr un ingreso igual al “límite de 

miseria” ($24.000), tendrá entonces que vender obligatoriamente parte de su fuerza 

de trabajo hasta completar por lo menos el nivel correspondiente al “limite de 

miseria”, so pena de que si no lo hace, la familia puede perecer de hambre (SANOA, 

1976, p. 73).  

 

 

Esse era, portanto, o grupo social mais vulnerável ao processo de concentração de 

terras que ocorria na Colômbia durante a década de 60. Uma das questões que se pode tirar 

desta constatação de Sanoa é a seguinte: teria ele, na caracterização deste grupo, identificado 

o seguimento social que participaria ativamente dos conflitos ligados à terra na Colômbia nas 

décadas seguintes? Este é um ponto a ser levado em consideração na continuidade da presente 

pesquisa. 

Ainda segundo a classificação de Sanoa, os camponeses médios são aqueles que 

dispunham de propriedades entre 10 e 20 hectares e que tinham suas condições de produção 

atendidas pela própria força de trabalho familiar. Quanto aos camponeses ricos, seriam 

aqueles com propriedades acima de 20 hectares. Esses já empregariam trabalhadores 
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assalariados, cujo número aumenta em épocas de colheita
72

. Esses médios proprietários, 

“camponeses ricos”, seriam aqueles, portanto, com maior probabilidade de assumirem um 

papel plenamente capitalista no mundo agrário colombiano, ou seja, de converterem-se numa 

burguesia agrária.  

Nesse caso, o conjunto das reflexões feitas pelos intelectuais comunistas levava à 

conclusão de que o projeto de reforma agrária da burguesia colombiana não apenas favorecia 

a reprodução do latifúndio, mas também impedia a constituição plena dos aspectos históricos 

e sociais necessários à formação econômica e política de um novo proletariado: 

 

 

Los más audaces se lanzan a la selva a colonizar, pero en las actuales condiciones 

esa nueva empresa rápidamente reproduce el latifundio. Los colonizadores caen 

víctimas de los “compradores de mejoras” e nuevamente quedan reducidos a la 

condición de semiproletarios. Esta situación afecta profundamente todo el sistema 
de contratación de trabajo asalariado en el proletariado agrícola y en determinada 

medida en el urbano. La inmensa oferta de mano de obra que aún no es obrera 

porque sigue atada a la tierra, dependiendo de la parcela para la vivienda familiar y 

en parte para la subsistencia, constituye un peso terrible que detiene o retrasa la 

formación del movimiento obrero en el campo y en la ciudad al prolongar 

infinitamente la descomposición y la miseria del campesinado. Ahí reside todo el 

secreto de la política campesinista y reformista de la burguesía, política que cambia 

de forma pero no se interrumpe nunca (SANOA, 1976, p.82). 

 

 

Assim, a estratégia burguesa seria a fragmentação dos camponeses e a criação de 

obstáculos para sua constituição em uma nova classe. Por esta perspectiva os conflitos sociais 

no campo que ocorreram nas décadas de 1960 e 1970 podem ser interpretados como resultado 

de um capitalismo deformado e atrasado, isto é, da ausência de uma revolução democrático-

burguesa no campo.  

A respeito das interpretações sobre a questão agrária analisadas no presente capítulo, 

considera-se que houve insuficiências para identificar com precisão a particularidade da 

reconfiguração das classes sociais no campo colombiano a partir do desenvolvimento do 

capitalismo. Sugere-se que a Colômbia, no período analisado, não superou plenamente as 

condições herdadas de sua estrutura colonial e dependente. 

                                                
72

 A descrição desse grupo feita por Sanoa (1976, p.75) também é importante: “Los campesinos ricos atienden 

sus explotaciones personalmente, son los innovadores más audaces, constituyendo un sector dinámico y con 

cierto sentido empresarial que ha logrado crecer mucho más rápidamente que los sectores latifundistas, tanto en 

número como en tierra disponible”. 
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No entanto, isso não significa que os estudos aqui abordados não tenham deixado 

indicações e contribuições para o entendimento do que ocorreu na Colômbia. Houve 

constituição da moderna propriedade fundiária, como indicou Kalmanovitz. Mas o processo 

de desenvolvimento capitalista no campo foi profundamente contraditório, pois criou as 

condições materiais para profundas tensões e conflitos entre as classes sociais ligadas à 

propriedade da terra. Tome-se, como exemplo, a questão camponesa: se por um lado o avanço 

econômico permitiu a configuração de camponeses ricos, que podem ser considerados como 

uma nascente burguesia agrária, por outro criou uma “classe de desterrados”, aqueles ligados 

à pequena propriedade e que cada vez mais viam-se forçados a venderem sua força de 

trabalho por todas as partes do país. Para esse setor, que também era numericamente 

significativo, as classes dominantes colombianas não deram respostas nem por meio de um 

desenvolvimento industrial que os absorvessem como força de trabalho assalariada e nem por 

meio de uma reforma agrária que incorporasse a pequena propriedade à expansão capitalista.  

Essas interpretações, de algum modo, circunscrevem-se às tendências gerais que 

incidem sobre os camponeses e que já foram assinaladas, por exemplo, pelo marxismo 

clássico, conforme mencionado em capítulo anterior. Tanto Kalmanovitz, quanto os 

comunistas chamam a atenção para a proletarização do campesinato, tendência que tem como 

seu polo oposto, mas no interior de um mesmo processo, o aburguesamento dos camponeses 

ricos. Como assinalado, dentre aqueles que se proletarizam, a análise de Kalmanovitz 

identifica apenas os que se convertem em trabalhadores assalariados de tipo moderno, 

enquanto os comunistas focam nos que se transformaram em sub-proletários. No entanto, tais 

interpretações desconsideraram um agente social fundamental no interior desse processo de 

decomposição do campesinato, isto é, os que realizam a exploração familiar camponesa 

pioneira, responsável pela expansão da fronteira agrícola. 

Desse modo, as determinantes históricas e econômicas da constituição da moderna 

propriedade fundiária na Colômbia deixaram margem para profundos conflitos políticos, em 

um país que já vivera situações de violentas disputas políticas em torno da terra nos anos 1940 

e 1950.  
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6 Os colonos e o colonato na Colômbia: a decomposição camponesa e a radicalização da 

luta de classes no campo 

 

 

O presente capítulo pretende fazer uma análise que interprete a gênese e formação 

dos atores políticos colombianos que optaram pela luta armada como sua forma de expressão 

política e a tomada do poder do Estado como meio para a mudança social – configurando 

historicamente o que Florestan Fernandes (1981) caracterizava como “contraviolência”
73

. 

Assim como em outros países dependentes, onde a agricultura desempenha papel central na 

economia, as categorias sociais que se forjam no campo a partir do próprio modelo de 

desenvolvimento do modo de produção ali vigente podem ser diversas com a presença, por 

exemplo, de relações baseadas na parceria, nos arrendamentos, no pagamento de salários 

(neste caso os proletários rurais ou jornaleiros) e no colonato.  

Partindo-se do pressuposto que o movimento armado na Colômbia representado 

pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – Exército do povo (FARC-EP) teve 

como base social os camponeses
74

, ao menos nos primórdios de sua fundação em 1964, o 

estudo volta-se para o entendimento do processo de constituição dessa categoria social. Em 

seguida, faz-se a análise não apenas de sua constituição como classe e ator político, mas 

também as relações sociais que geraram as contradições que desembocaram na luta armada 

como projeto político para aqueles grupos vulneráveis à ação do capital no campo. Acredita-

se que a partir destas análises é possível identificar como o modelo de desenvolvimento do 

                                                
73

 Contrapondo-se aos argumentos conservadores dos que viam nos movimentos de guerrilha na América Latina 
apenas uma ameaça às crenças cristãs e a um padrão civilizado de organização social, Fernandes (1981, p.43) 

enfatizava que: “Como um sociólogo latino-americano, estou imerso no âmago do drama político que converteu 

a violência sistemática tanto em uma técnica de preservação do status quo, quanto em um meio usual de 

mudança política e de revolução social. A violência tornou-se uma ultima ratio, talvez porque, quando 

privilégios sociais extremos e iniquidades sociais extremas formam uma rotina, somente a violência pode 

reforçar os privilégios ou destruir iniquidades. Não existe, como supunha Mannheim, um “terceiro” caminho ou 

uma “via pacífica”. O “método de conciliação” possui uma longa tradição na América Latina; no entanto, essa 

tradição significa que os arranjos políticos sempre operam em benefício da violência “vinda de cima”, 

organizada e imposta através do Estado e do poder político estatal. Por isso, parece-me crucial considerar a 

guerrilha em termos da ordem política na qual ela adquire o caráter pleno e específico de contraviolência, que se 

orienta para a destruição de privilégios e iniquidades sociais extremos e, por paradoxal que pareça, para a 
pacificação crescente da sociedade”.  
74 No principal documento das FARC-EP, O Programa Agrário dos Guerrilheiros proclamado em 20 de julho de 

1964 a própria guerrilha se auto intitula como camponeses: “Nós somos o nervo de um movimento 

revolucionário que vem de 1948. Contra nós, camponeses do Sul de Tolima, Huila e Cauca, a partir de 1948 se 

lançou a força do grande latifúndio, dos grandes pecuaristas, do grande comércio, dos caciques da política oficial 

e dos comerciantes da violência. Nós fomos vítimas da política de ‘sangue e fogo’ preconizada e levada à prática 

pela oligarquia que detém o poder” (FARC-EP, 1998, p. 127-128). Nesta passagem fica evidente que todos os 

atores envolvidos nos conflitos que levaram à proclamação deste programa, marco da fundação das FARC-EP, 

pertence ao meio rural. 
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capitalismo no campo colombiano determinou a constituição social ali presente e a projeção 

política em defesa de interesses de diversos setores.  

 

 

6.1 Breves considerações sobre os camponeses na história: sujeito ou objeto? 

 

 

Uma primeira apreciação sobre a categoria social camponesa é a feita por Eric Wolf 

(1984) em seu clássico Guerras Camponesas do Século XX. Nesta obra, o autor propõe um 

estudo antropológico
75

 sobre as experiências revolucionárias de base camponesa em seis 

países (México, Rússia, China, Vietnã, Argélia e Cuba). Longe de se pretender fazer uma 

análise comparativa do caso colombiano com os demais países citados, entendendo que a 

principal guerrilha colombiana também tem como principais atores os camponeses, acredita-

se que algumas das contribuições e interpretações de Wolf possam ser úteis para a reflexão 

aqui empreendida sobre a categorização do camponês como ator na organização de 

movimentos armados e revolucionários. Ao fazer uma crítica à visão geral sobre a categoria 

camponês Wolf (1984, p. 11) salienta que: 

 

 

O antropólogo, porém, com sua experiência de campo nas pequenas comunidades, 

sabe que existem diferenças de comportamento e perspectivas entre os arrendatários 

e os proprietários, entre camponeses pobres e ricos, entre lavradores que são também 

artesãos e outros, que apenas aram e colhem, entre homens responsáveis por todas as 

operações agrícolas na terra da qual são arrendatários ou proprietários e 

trabalhadores assalariados que fazem seu trabalho sob supervisão de outros, em 
troca de dinheiro. Sabe também que é preciso distinguir entre camponeses que 

vivem perto de cidades e se envolvem nos mercados e negócios urbanos e aqueles 

que vivem em aldeias longínquas; entre camponeses que começam a mandar seus 

filhos e filhas para as fábricas e os que continuam a trabalhar dentro dos limites de 

seus pequenos mundos provincianos (WOLF, p. 11).  

 

 

Entende-se, portanto, que o camponês não diz respeito apenas a uma categoria social 

vinda do mundo agrário em oposição ao mundo urbano, como presente em muitas análises, 

mas para um estudo que busca compreender os conflitos que envolve essa classe é preciso 

captar suas diferenças e particularidades sociais de modo a entender qual papel social os 

                                                
75 Conforme o próprio Wolf (1984, p. 10): “Sou por profissão, um antropólogo interessado no estudo dos 

camponeses e neste livro tento rever como antropólogo o que evidenciam seis casos contemporâneos de rebelião 

e revolução de nossa época, nos quais os camponeses foram os principais atores”. 
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camponeses tendem a desempenhar em cada contexto histórico no qual atuam. Por isso, Wolf 

(1984, p. 15, grifos do autor) expõe claramente sua definição: 

 

 

Eu defino os camponeses, portanto, como populações essencialmente dedicadas ao 

cultivo da terra e que tomam decisões autônomas quanto ao processo de cultivo. 

Deste modo, a categoria cobrirá arrendatários, meeiros e posseiros, bem como 

proprietários-trabalhadores, enquanto estiverem em situação de tomar decisões 

importantes sobre o cultivo de suas plantações. Não inclui, no entanto, os pescadores 

e trabalhadores sem terras. 

 

 

É interessante notar que a definição acima poderia abranger também os grandes 

proprietários de terras. Tal generalização os colocaria na mesma condição dos pequenos 

proprietários, arrendatários e jornaleiros, do ponto de vista da defesa de interesses econômico-

políticos. Portanto, para não incorrer a este erro, Wolf (1984, p. 15) acrescenta que: 

 

 

O objetivo máximo do camponês é a sua subsistência e posição social, ganhas num 

círculo restrito de relações sociais. Os camponeses não são, portanto, como os 

lavradores, os quais participam plenamente do mercado e se envolvem no jogo pela 

posição social, estabelecido dentro de uma ampla rede social. Para assegurar sua 

continuidade na terra e manutenção da família, o camponês, quase sempre, se afasta 

do mercado, pois um envolvimento ilimitado neste ameaçaria sua fonte de sustento. 

Portanto, ele se apega aos esquemas tradicionais que lhe garantem acesso à terra e ao 

trabalho de parentes e vizinhos. Além disso, dá preferência à produção destinada à 

venda e somente se estiver garantida a produção de subsistência. Em outras palavras, 

pode-se dizer que o camponês produz num mercado de fatores e produtos restritos, 

os fatores de produção – terra, trabalho e equipamento – reduzem-se a uma relativa 
imobilidade, em virtude de antigas hipotecas e expectativas; a produção é vendida 

no mercado, a fim de conseguir a margem de lucros necessária para a compra das 

mercadorias não produzidas em casa. O fazendeiro, ao contrário, entra plenamente 

no mercado, submete sua terra e seu trabalho à concorrência aberta, pesquisa 

utilizações alternativas para os fatores de produção, buscando lucros máximos e dá 

preferência ao produto mais lucrativo e não ao que implica em menores riscos. 

 

 

Essa definição de camponês feita por Wolf (1984), principalmente em relação ao seu 

afastamento do mercado, produção para a mera subsistência e imobilidade, aproxima-se muito 

daquela feita por Marx e apresentada em seu clássico O Dezoito Brumário de Luís 

Bonaparte
76

. Ao buscar entender porque Bonaparte tornou-se o representante da classe mais 

                                                
76 “Os pequenos camponeses constituem uma imensa massa, cujos membros vivem em condições semelhantes, 

mas sem estabelecerem relações multiformes entre si. Seu modo de produção os isola uns dos outros, em vez de 

criar entre eles intercâmbio mútuo. Esse isolamento é agravado pelo mau sistema de comunicações existente na 

França e pela pobreza dos camponeses. Seu campo de produção, a pequena propriedade, não permite qualquer 
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numerosa da sociedade francesa à época – os pequenos camponeses - Marx chegou à 

conclusão que pelo próprio modo de produção dos pequenos camponeses, que os isolavam 

uns dos outros, era muito difícil constituírem-se como classe com interesses comuns no 

sentido político. Por isso, conforme Marx (1997, p. 128) “não podem representar-se, têm que 

ser representados”.  

O interesse desta pesquisa não é aprofundar o debate sobre a definição da categoria 

camponês feita por Wolf e Marx e muito menos problematizar suas conclusões. O que 

interessa neste momento é demonstrar que uma mesma definição pode levar a diferentes 

conclusões, por isso é preciso atentar-se ao rigor na análise da particularidade de cada 

realidade histórico-concreta abordada. Veja-se que, mesmo trabalhando com definições 

semelhantes, ambos autores chegaram a conclusões opostas. Wolf (1984), por um lado, viu 

nos camponeses por ele estudados a capacidade de expressar seus interesses políticos como 

classe
77

. Marx (1997), por outro lado, mesmo apresentando uma definição semelhante chegou 

a conclusões opostas, ou seja, que o modo de produção camponês, na França do século XIX, 

não permitia a constituição desses atores como classe
78

 que expressasse seus próprios 

interesses no plano político. Para não se incorrer numa generalização abstrata sobre papéis e 

comportamentos de classe na história, deve-se levar em consideração as particularidades 

históricas analisadas por cada autor, com as quais se defrontam as classes sociais. Levando 

em consideração as características próprias à América Latina, Florestan Fernandes ressaltava 

que num contexto em que as revoluções burguesas e a burguesia não cumpriram o papel 

histórico de promover a revolução democrática, este papel poderia ser desempenhado por 

outras forças sociais – o que abre a possibilidade de se entender o protagonismo que coube a 

“novas forças sociais”
 79

 na tentativa de promover a mudança social, como os camponeses. 

                                                                                                                                                   
divisão do trabalho para o cultivo, nenhuma riqueza de relações sociais. Cada família camponesa é quase 

autossuficiente; ela própria produz inteiramente a maior parte do que consome, adquirindo assim os meios de 

subsistência mais através de trocas com a natureza do que do intercâmbio com a sociedade [...] A grande massa 

da nação francesa é, assim, formada pela simples adição de grandezas homólogas, da mesma maneira que batatas 

em um saco constituem um saco de batatas” (MARX, 1997, p. 127).  
77 Ao que tudo indica, Wolf (1984, p. 13), buscava justamente refutar os estudos clássicos que não viam a 

possibilidade do camponês se projetar politicamente como classe: “O autor espera que ao focalizar o 

envolvimento camponês na política, ela possa contribuir também para a ampliação da estrutura dos estudos sobre 

camponeses, como vinham sendo feitos no passado”.  
78 “Na medida em que milhões de famílias camponesas vivem em condições econômicas que as separam umas 

das outras, e opõem ao seu modo de vida, os seus interesses e sua cultura aos das outras classes da sociedade, 

estes milhões constituem uma classe. Mas na medida em que existe entre os pequenos camponeses apenas uma 

ligação local e em que a similitude de seus interesses não cria entre eles comunidade alguma, ligação nacional 

alguma, nem organização política, nessa exata medida não constituem uma classe” (MARX, 1997, p. 128).  
79 Relembrando a iniquidade produzida pela ação violenta das classes dominantes, Fernandes (1981, p.43) 

afirmava: “A ordem social burguesa falhou, nesse nível, porque a revolução burguesa ficou presa a interesses 

internos e externos ultraparticularistas, revelando-se incapaz de promover a integração nacional dos países 

latino-americanos. Perenemente submetida ao imperialismo, ela produziu uma revolução nacional abortada e 
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Voltando a Marx e Wolf, ambos autores citados acima destacam o isolamento do 

camponês em relação às outras famílias e principalmente do mercado. No entanto, o período 

proposto para a análise da estrutura agrária colombiana abrange uma época em que, como já 

demonstrado anteriormente, o capitalismo havia se consolidado de forma definitiva no campo, 

inclusive com a presença de multinacionais. Sendo assim, como seria a projeção política de 

camponeses em um contexto em que as relações de trabalho no campo estão amplamente 

subordinadas ao capital? Seria possível trabalhar com essa definição de camponês? Mais 

ainda, será essa a tipologia de campesinato a que existia na Colômbia no momento da 

radicalização dos conflitos rurais que levaram a constituição das guerrilhas rurais na década 

de 1960? Para responder a essas questões parte-se agora para a análise da particularidade do 

caso colombiano. 

 

 

6.2 Os colonos e o colonato na Colômbia: aspectos históricos e teóricos 

 

 

Este item tem como objetivo traçar uma gênese da questão do colonato na Colômbia. 

Entende-se que os colonos tiveram papel decisivo no desenvolvimento do capitalismo para a 

moderna propriedade fundiária colombiana. Em uma primeira apreciação sobre a questão do 

colonato, a pesquisa desenvolvida constatou que no decorrer da história colombiana, os 

problemas derivados da colonização da fronteira agrícola foram chave para se entender a 

particularidade da expansão capitalista no campo colombiano, assim como os desdobramentos 

dos conflitos agrários derivados deste modelo de expansão.  

Pela importância que o colonato representa para a presente pesquisa, propõe-se neste 

item uma análise atenta deste processo. Para além de se entender o colonato em sua totalidade 

no processo histórico de constituição do capitalismo no campo colombiano, essa estrutura só 

pode ser entendida se decifrado o papel do sujeito que por sua ação na história constituiu tal 

estrutura, o colono: 

 

A un observador desprevenido, los asentamientos campesinos en tierras de frontera 

le parecerían idénticos a los pequeños propietarios en cualquier parte del país. Es por 

esta razón, tal vez, por la cual dos historiadores han subestimado la importancia de 

los colonos independientes como un subgrupo diferente dentro del campesinado 

colombiano (LEGRAND, 1984, p. 21).  

                                                                                                                                                   
nações semi-integradas – não desenvolvidas, subdesenvolvidas ou desenvolvidas de forma desigual – deixando 

os papéis históricos mais dinâmicos e criadores para novos agentes humanos e para novas forças sociais”.  
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Catherine LeGrand (1984) considera que as origens dos colonos na formação social 

colombiana não foram totalmente esclarecidas, mas aponta para a diversidade social que 

concorreu para a formação deste personagem histórico essencial para a compreensão do 

desenvolvimento do capitalismo no campo colombiano. Segundo argumentação da autora, as 

origens dos colonos podem ser mapeadas nos habitantes da costa do Caribe, em minifundistas 

arrendatários e artesãos oriundos das terras altas do período colonial e que foram afetados 

pela deterioração de sua situação econômica e pela insegurança política, indígenas que 

perderam suas terras comunais e ex-escravos que após a emancipação abandonaram seus 

antigos senhores. Ainda conforme a autora, a partir de 1850 a conversão destes personagens 

oriundos do período colonial em colonos tornou-se uma constante. Em termos 

socioeconômicos, a importância da constituição destes colonos foi a conformação de um 

grupo camponês que irá explorar a terra não apenas para obter a mera subsistência, mas 

também para a produção de um excedente para o mercado, inserindo historicamente a 

produção camponesa na lógica das relações sociais capitalistas: 

 

 

Miles de familias campesinas migraban hacia las tierras públicas esperando mejorar 

su situación económica. Una vez escogían el lugar de asentamiento, estas familias 

generalmente adecuaban de una o dos hectáreas de tierra por año, dando lugar a que 

surgieran parcelas de unas veinte o treinta hectáreas de tamaño. Sembraban gran 

variedad de productos alimenticios y tenían, además, cerdos y gallinas. Después, al 

cabo de unos años, la mayoría de los colonos lograba no solo alimentar sus familias, 

sino que podían producir un excedente para el mercado (LEGRAN, 1984, p. 20).  

 

 

Nesse caso, além da produção de alimentos para a subsistência como milho, feijão, 

mandioca e batata, esses colonos passaram a cultivar produtos destinados a mercados mais 

amplos, como açúcar, trigo, algodão, arroz e café. LeGrand (1984) observou uma diferença na 

ocupação do espaço geográfico pelos colonos no século XIX, pois enquanto na Costa 

Atlântica eles se agrupavam em torno de povoados, no interior do país era mais comum 

estarem dispersos – característica esta que levou alguns historiadores e sociólogos marxistas 

colombianos a perceberem neste seguimento a expressão de uma forma de feudalismo no 

campo. A evidência de que os colonos buscavam terras para cultivar produtos para além de 

sua própria subsistência é que procuravam meios de facilitar sua produção e circulação. Como 

descreve LeGrand (1984, p. 20): 
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Los colonos generalmente buscaban ocupar las tierras a lo largos de los ríos, 

caminos y ferrocarriles que proveían [...] Aún en el interior, sin embargo, las áreas 

fértiles y bien situada que atrajeran una gran parte de los colonizadores dieran origen 

a caseríos que servían como centros de mercado y lugares para el culto religioso. 

Con la continua inmigración, un caserío podía ganar reconocimiento de su 

importancia con la designación de corregimiento y eventualmente podía ser elevado 

a la categoría de municipio.  

 

 

 

Nesse sentido, por meio da ação dos colonos e sua relação com a terra, configurou-se 

e se fortaleceu a ligação entre povoados e regiões antes isolados, as quais se desenvolviam 

economicamente a partir de seu envolvimento no ciclo de produção e circulação de 

mercadorias produzidas por pequenos proprietários. 

Do ponto de vista da análise histórica empreendida neste trabalho interessa observar, 

para além da dimensão assumida pelos colonos no conjunto da economia colombiana, o 

aspecto relativo à constituição da moderna propriedade fundiária que já se apresentava na 

segunda metade do século XIX. Trata-se do conflito e da disputa que se colocou entre colonos 

e empresários agrícolas à medida em que os primeiros logravam êxito no desenvolvimento de 

suas atividades e na expansão da fronteira agrícola. Como observa LeGrand (1984), após um 

período de cerca de vinte anos em que os colonos haviam se estabelecido em uma região, 

surgiam seus antagonistas, os empresários agrícolas
80

. Isso porque, após esse longo período 

de exploração da terra feita pelos colonos, as mesmas valorizavam-se, dado o investimento e a 

ação econômica por eles empreendida. Em outras palavras, terras que antes não possuíam 

valor por sua distante localização ou pela má qualidade do solo, tornavam-se agricultáveis e 

atraentes para o capitalismo.  

Os empresários agrícolas constituíam uma categoria social que crescia nos principais 

centros urbanos da Colômbia, como Bogotá e Medellín, e que buscavam se aproveitar das 

oportunidades de acumulação de capital abertas pelo desenvolvimento da economia de 

exportação em torno de produtos como o café, anil e banana. Poderiam ser originalmente 

pequenos burgueses comerciantes, advogados ou chefes políticos regionais. Em geral, 

indivíduos com facilidade de transitar no âmbito do poder político e econômico, meio 

indispensável de se maximizar seus interesses na Colômbia do século XIX. No entanto, para 

fins analíticos, chama a atenção o aspecto universal presente nesta forma de constituição da 

moderna propriedade fundiária nos países de origem colonial.  

                                                
80 Esse fenômeno é indicativo de um processo mais amplo: a expansão do capitalismo no plano geral. 
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Como Marx já chamava a atenção nos Grundrisse e em O Capital, a condição 

essencial para a constituição das relações capitalistas de exploração nas colônias, isto é, a 

formação de uma classe que sobrevive apenas da venda da sua força de trabalho, implicava na 

criação de meios artificiais para a implantação do capitalismo. Exemplar nesse sentido, foi a 

política defendida por Wakefield para as colônias da Inglaterra, ou seja, a valorização 

artificial da terra para impedir a expansão de produtores independentes e liberar força de 

trabalho. O problema que Wakefield observava nas colônias era a escassez de trabalhadores 

para contratar e a quantidade quase ilimitada de terras disponíveis para os produtores 

independentes: 

 

 

A escassez de trabalhadores para contratar é a reclamação universal das colônias [...] 

ao fundar uma colônia, o preço pode ser tão baixo que a quantidade de terra 

apropriada pelos colonos torna-se praticamente ilimitada; pode ser alto o suficiente 

para gerar uma proporção entre terra e população similar aos dos países antigos, 

caso em que, se esse preço muito alto não inibe a imigração, a terra mais barata na 

colônia pode ser tão cara e a superabundância de trabalho, tão deplorável quanto na 

Inglaterra, ou pode estar precisamente no meio de tais extremos, não ocasionando a 
superabundância nem de população nem de terra, mas limitando de tal maneira a 

quantidade de modo a conferir um preço de marcado à terra mais barata, o que teria 

o efeito de compelir os trabalhadores a trabalhar durante um tempo considerável por 

salários, antes que pudessem se tornar proprietários de terras (WAKEFIELD, 1849, 

p. 169-339 apud MARX, 2011, p. 466).  

 

 

O paralelo com o que ocorreu na Colômbia é evidente, principalmente quando se 

toma como objeto a ação dos empresários agrícolas nas regiões de fronteira ao avançarem 

sobre as terras dos colonos. Em primeiro lugar, pela especulação sobre o preço da terra: 

 

 

Los empresarios agrícolas se veían atraídos hacia las regiones de frontera por 

distintas razones. Algunos tenían como objetivo desarrollar plantaciones de añil, 

café o banano, o sembrar pastos artificiales para el engorde de ganado. Las 
actividades económicas de tales empresarios fueran en gran parte las responsables 

del crecimiento de las exportaciones agrícolas y la producción ganadera durante este 

periodo. La especulación era un motivo igualmente importante. Los precios de la 

tierra estaban incrementándose hacia finales del siglo XIX y siempre existía la 

esperanza de que el ferrocarril pasara cerca o que un nuevo producto de exportación 

se descubriera, precipitando a un incremento espectacular en los valores de los 

bienes raíces (LEGRAND, 1984, p. 22).  
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Se há a presença desse aspecto geral, a valorização artificial da terra, também não 

deixou de se fazer presente um segundo aspecto geral e não menos importante, a criação das 

condições necessárias à formação de uma mão-de-obra disponível para ser explorada:  

 

 

Si la especulación estimulaba a los empresarios agrícolas a consolidar propiedades 

mayores de las que estaban en posibilidad de cultivar, así también coadyuvo a crear 
una fuerza de trabajo independiente. Los empresarios agrícolas al consolidar grandes 

propiedades mostraban un interés, no tanto en la tierra de frontera, sino 

específicamente en la tierra que ya estuviera ocupada por colonos. Es verdad que 

tales territorios tenían un valor mayor porque ya estaban limpios – adecuados – y 

eran generalmente fértiles y accesibles a los mercados. Sim embargo, la razón 

principal por la cual los empresarios agrícolas se veían atraídos hacia tales regiones 

estaba en relación con el problema de la oferta de trabajo. Sin trabajo no era posible 

emprender el montaje de una hacienda cafetera, una plantación de azúcar o, aun, de 

una senda ganadera. Sin embargo, en las regiones de frontera el trabajo siempre es 

escasos. Tales regiones son por definición, poco pobladas. Pero, más importante 

aún, cuando la tierra es gratuita para quien quiera tomarla, pocas personas estarán 
dispuestas a emplearse. Dada esta situación de abundancia de tierras y de escasez de 

trabajo, los empresarios agrícolas naturalmente buscaban ejercer control sobre 

territorios ya ocupados por colonos para generar una fuerza de trabajo dependiente 

(LEGRAND, 1984, p. 23). 

 

 

Tem-se assim, a confirmação do caso colombiano como um tipo de desenvolvimento 

cujos problemas de constituição da moderna propriedade fundiária capitalista correspondem 

aos problemas gerais das colônias já observados por Marx. Deste modo, desde o século XIX 

ao menos, já estava estabelecido o campo de atuação do colono e do conjunto de relações que 

lhe dariam expressão, o colonato, assim como de seu antagonista, o latifundiário ou o 

empresário agrícola responsável pelo processo de concentração de terras e expulsão de 

camponeses. Esses aspectos irão se reproduzir no decorrer do século XX e constituir a base 

material sobre a qual se desenvolveram muitos dos conflitos sociais que ocorreram no campo. 

Mas cabe também apontar para a particularidade do caso colombiano no interior desse campo 

geral das formações econômico sociais de origem colonial. Dentre elas podemos mencionar a 

participação do Estado e a concessão de terras públicas como meio de estimular a ocupação 

do território e exploração do solo
81

.  

Nesse momento da análise o objetivo é mapear e dar destaque a um agente envolvido 

na constituição da moderna propriedade fundiária na Colômbia e que não teve a devida 

atenção pelos intérpretes da questão agrária no país: o colono.  

                                                
81 Aos empresários agrícolas: “En los cien años entre 1830 y 1930 el gobierno colombiano aprobó unas cinco mil 

quinientas concesiones de tierras públicas por un total de tres millones trecientas mil hectáreas” (LEGRAND, 

1984, p. 24). 
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Por um lado, tem-se o Estado e sua ação no sentido de concessão de terras públicas 

nas zonas de fronteira como forma de estimular a expansão da fronteira agrícola no país e a 

produção de alimentos e demais mercadorias necessárias à economia do país. Por outro lado, 

configurando o campo das classes dominantes, tem-se os agentes econômicos que irão 

beneficiar-se dessa expansão da fronteira, sejam eles inicialmente pequenos burgueses, 

comerciantes e latifundiários, ou como foi comum no século XX, representantes do capital 

internacional, como as multinacionais. Por fim, no âmbito das classes subalternas, tem-se os 

camponeses que serão submetidos a uma dupla pressão: a modificação de sua própria 

condição social de produtores para proletários mascarados de arrendatários
82

, que na 

aparência mantêm sua condição de pequenos produtores camponeses. Caso optem por não 

cederem à pressão dos que lhe querem tomar a terra, encontrar-se-ão novamente na condição 

de colonos, aspecto este que reproduz a lógica já assinalada até períodos contemporâneos, 

mas não sem conflitos que muitas vezes se radicalizaram.  

 

 

6.3 A constituição do colonato nas décadas de 1960 -1970 

 

 

Como visto nas interpretações sobre a formação do capitalismo agrário na Colômbia, 

ainda que por diferentes ângulos, os autores perceberam que concomitante à concentração de 

terras e à modificação das relações sociais no campo, um grande contingente de trabalhadores 

e camponeses foram obrigados a saírem de suas terras originárias, constituindo uma nova 

força de trabalho disponível para o capital. Com maior ou menor intensidade, esse 

configuraria o processo de decomposição do campesinato e a origem de uma nova classe 

social. Uma das diferenças entre, por exemplo, Buenaventura e Kalmanovitz é que o primeiro 

                                                
82 No plano analítico, LeGrand (1984, pp. 30-31, grifo nosso) chama a atenção para questão que esses pequenos 

arrendatários foram que um dia colonos não possuem nada além de sua força de trabalho, o que leva muitas 

vezes a confundi-los com pequenos proprietários donos de seus meios de produção: “Sabemos que en las zonas 

cafeteras de Cundinamarca y del sur de Tolima, los terratenientes por lo general adjudicaban a cada arrendatario 

un pequeño terreno para que él lo cosechara. En pago, el arrendatario debía trabajar un cierto número de días de 
la semana en los campos del propietario. En otras regiones cafeteras, como Santander y Antioquia, los arreglos 

de aparcería eran más comunes. En las haciendas ganaderas se daba aun otra clase de contrario. A los 

arrendatarios chamados Colonos a partido, se les permita abrir una parcela en las partes de la propiedad no 

despejadas aun, bajo condición de que la retornaran a la hacienda sembradas de pastos dos o tres años después. 

En las haciendas ganaderas y en menor medida en las fincas cafeteras, los colonos a partido se empleaban para 

expandir el área productiva de las haciendas [...] Una lamentable confusión entre colonos de terrenos 

públicos y arrendatarios ha acarreado incomprensiones acerca de los conflictos agrarios de la década de 

1930”. Esse tipo de contrato que envolviam os colonos também deu margem a interpretações que percebiam a 

existência de relações feudais no campo colombiano, como assinalado em capítulo anterior.  
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entendia que subjacente ao lento processo de decomposição dos camponeses formava-se uma 

“sub-classe” de proletários agrícolas, isto é, os jornaleiros. Já Kalmanovitz, contrapondo-se à 

noção de capitalismo deformado elaborada pelos comunistas, entendia que do processo de 

desenvolvimento espontâneo do capitalismo, resultava um moderno proletariado no campo, 

ou seja, um trabalhador assalariado. Mas, naquele universo de mais de um milhão de pessoas 

cujas atividades não foram identificadas pelo Censo Nacional Agropecuário elaborado pelo 

DANE, conforme constatado por esta pesquisa, não estaria contemplado uma outra categoria 

social? A hipótese central deste trabalho é que as interpretações anteriores sobre a questão 

agrária na Colômbia nas décadas de 1960-1970 não percebeu que para além de uma nova 

força de trabalho de caráter semi ou proletária, houve a reconfiguração de uma parcela de 

camponeses que ao mesmo tempo em que sofreram a pressão do processo de decomposição, 

também foram agentes do processo de expansão capitalista, sendo funcionais à nova classe de 

latifundiários e empresas capitalistas, ainda que em muitos casos sem consciência desse 

processo. Os que o perceberam mais tarde, acabaram respondendo na forma de 

contraviolência. Saindo da lógica dos números, podemos encontrar no depoimento a seguir 

uma viva síntese de aspectos importantes do que acabou de ser descrito: 

 

 

Estos propietarios como el señor Sáenz no dejan sembrar una mata, no venden una 

fanegada de tierra, no arriendan ninguna pequeña extensión, y tampoco la dan en 

aparcería, porque ellos sostienen que a quienes hacen estos favores (sic) se vuelven 
comunistas. El hecho gravísimo es que no hay comida en ninguna parte. Teniendo 

en cuenta estas circunstancias, los campesinos resolvieron invadir la montaña 

virgen, el bosque primario y así, en los tres últimos días del mes de septiembre del 

año pasado, los parceleros salieron a las dos de la mañana, llegaron al amanecer a su 

destino comenzando a tumbar bosque y a sembrar las parcelas. Todos ayudaron a 

construir una casa donde alojarse y luego, de común acuerdo señalaron una parcela a 

casa cual, en tal forma que todos tuvieron acceso a la quebrada y les tocara tierra 

plana, ladera y montaña. Cuando adelantaban estos trabajos se presentó un Cabo del 

Ejército que comando un puesto militar y les advirtió que lo que hacían era un 

delito, preguntando porque lo cometían. Ellos arguyeron que la causa era la falta de 

trabajo, la miseria y el hambre. Como el Cabo les amenazara con llevarlos a la 

cárcel, le dijeron que irían gustosos, puesto que ahí tendrían que darles de comer. 
Agregaron que cultivaban esa tierra porque no deseaban robar ganado, ni asaltar a la 

gente y solo quería trabajar. Cuando el Cabo sostuvo que la constitución nacional 

amparaba el derecho de propiedad, los parceleros contestaron que con mayor razón 

debería amparar a un pueblo que se está muriendo de hambre. Ante este 

razonamiento, el Cabo accedió a dejarlos seguir trabajando con la promesa de que se 

presentaron al puesto militar de La Aurora. El día convenido se presentaron 

efectivamente a allí y encontraron el Teniente en compañía de Juan Segura, 

mayordomo de la finca y el Inspector de policía. Allí se produjo nuevamente la 

discusión que anotamos anteriormente. El Teniente les aconsejo que tomaran la vía 

legal y acudieran a la Caja Agraria, consejo que ellos acogieron enviando un 

memorial y una comisión a Ibagué, con el objeto de hablar con el gobernador. Al 
conocer la situación, el gobernador prometió aportar sus buenos servicios para que 

la Caja Agraria resolviera el problema. Posteriormente, el dueño de la finca ofreció 
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vender si se le pagaba 30% del valor al contado y el resto, con plazo de dos años. 

Como los campesinos nos estaban en posibilidad de aceptar esta propuesta, 

continuaron ocupando las parcelas. Así, queda la situación. Actualmente hay allí 225 

familias dedicadas a la agricultura y al parecer, dispuestas a no abandonar las 

parcelas. En días pasados fueron visitados por el Dr. Palacio Rudas y e Dr. Caicedo 

quienes les prometieron que el Frente Nacional, por medio de la Reforma Agraria, 

solucionaría el problema (BERMÚDEZ, 2001, pp. 107-108). 

 

 

O longo e importante depoimento acima foi fornecido ao INCORA pelo camponês 

Milcíades Chaves em janeiro de 1962. Na trajetória descrita dos camponeses ali chamados 

parceleros tem-se uma síntese de alguns dos principais problemas com os quais se 

defrontavam os camponeses na década de 1960, tais como a necessidade de novas terras para 

se cultivar e exercerem a atividade que para eles era vital, a fome, o grande latifúndio 

improdutivo e o próprio Estado. Há também neste depoimento a presença de outras 

determinantes históricas fundamentais daquele período, como: a política de reforma agrária da 

Frente Nacional, o crédito agrícola fornecido pelo Estado e fundamentalmente, a armadilha do 

arrendamento de terras que beneficiaria o latifundiário improdutivo por um lado e por outro 

levaria à ruína o camponês produtivo por meio do endividamento. Estava ali descrita a forma 

da renda da terra que predominaria naquele período e seria a forma principal de acumulação 

de capital no campo. Retomando as importantes indicações de Marx sobre Wakefield, tem-se 

neste caso uma amostra colonial do século XX de um agente da valorização artificial de 

terras. Esse importantíssimo processo deve ser reconstituído a partir de outros exemplos, de 

modo a confirmar sua vigência na história da Colômbia.  

Retomando as observações analisadas de LeGrand (1984), foi visto que o colonato 

enquanto conjunto de relações sociais que se fizeram presentes na formação colombiana tem 

sua plena configuração já no final de século XIX. O que a autora deixa claro é que não se 

tratava de uma estrutura que reproduzia simplesmente relações pré-capitalistas ou um modo 

semifeudal de extração da renda, ao contrário, o colonato já constituía um meio de expansão 

capitalista, à medida que sua dinâmica era marcada pela relação expansão da fronteira 

agrícola-valorização da terra. A partir desse processo, novos agentes empresariais, fossem 

empregando capital nacional ou internacional, encontravam pronto um campo para sua 

reprodução e inserção no campo na dinâmica da acumulação capitalista. Nesse caso temos, a 

partir das indicações da autora, um elemento permanente que irá se reproduzir no século XX, 
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ou seja, expansão da fronteira agrícola-valorização da terra
83

. Molano (1989) descreve essa 

mesma característica:   

 

 

La colonización es un proceso particular que puede ser – e debe ser – caracterizado 

con precisión […] Hay formas de colonización, como hay formas de violencia, 

principalmente porque la colonización es una modalidad de producción particular 

aunque sea también un modo de vida y desarrollo, una visión especifica del mundo. 

La forma de colonización más simple es naturalmente la campesina. Ella es 

producto de un proceso más amplio, la descomposición de la economía campesina, 

pero al mismo tiempo la prolonga y la reproduce (MOLANO, 1989, p. 58).  

 

 

Nota-se que o autor capta o processo contraditório inerente ao colonato, ou seja, o 

colono é produto da decomposição do campesinato ao mesmo tempo que reproduz e prolonga 

aspectos da economia camponesa ao longo do tempo, compondo uma espiral que vai se 

construindo em um ciclo de invasão de terra, valorização da mesma, desapropriação pela 

violência latifundiária, deslocamento e novamente a invasão. Echeverri (1981), ao descrever o 

que ela considerou como o ciclo de colonização recente, isto é, a partir de 1950, o articula 

justamente à aceleração do desenvolvimento industrial colombiano a partir de então, cuja 

consequência foi uma reorientação da produção no sentido de diversifica-la. Como já fora 

exposto, embora na década de 1960 a Colômbia ainda fosse um país monocultor, é inegável o 

crescimento dos cultivos comerciais direcionados também ao mercado externo, os quais 

inclusive tomavam os espaços de cultivos tradicionais. Diante desse quadro, a autora verificou 

que: 

 

 

Es necesario entonces abrir nuevas tierras para la producción de las materias primas 

que consumirá la naciente industria. Se empieza utilizar valles fértiles que no se 
explotaban agrícolamente y se da un gran movimiento de población hacia ellos. 

Llegan principalmente agentes económicos a invertir capital, y una gran masa de 

población como fuerza de trabajo (ECHEVERRI, 1981, p. 34).  

 

 

                                                
83

 Embora não seja o objeto principal deste trabalho tem-se como hipótese que o colonato constitui um dos 

elementos da acumulação primitiva de capital que ocorreu na Colômbia. Não que ele fosse a única forma, pois o 

componente clássico de separação dos produtores de seus meios de produção – a violência - mantém-se como 

aspecto fundamental da acumulação primitiva, mas esta também está articulado ao colonato. Ao mesmo tempo, o 

colonato foi o componente histórico-social que permitiu, na Colômbia, a realização da forma específica de 

valorização artificial das propriedades assinaladas por Wakefield.  
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De acordo com seu argumento, a expansão da fronteira agrícola para a produção dos 

cultivos comerciais foi feita em regiões onde colonos já haviam se instalado em pequenas 

propriedades e realizado o processo de abertura da fronteira e a valorização de terras. Tais 

regiões, que anteriormente eram dedicadas à produção dos cultivos tradicionais, serão alvo da 

cobiça das empresas agrícolas: 

 

 

Se inicia así, entre 1945 y 1960, la segunda etapa del proceso de colonización. 

Algunas tierras que habían sido ocupadas por el sector tradicional (bienes de 

consumo directo), pasan a la producción comercial, como el caso del Valle del 

Cauca con la caña de azúcar. Otras zonas, hasta ese entonces inexplotadas, se 

incorporan a la agricultura, como Tolima, Cesar y Meta (ECHEVERRI, 1981, p. 

34).  

 

 

Das observações da autora destacam-se dois aspectos importantes. Em primeiro 

lugar, ao que tudo indica, a produção dos cultivos tradicionais componentes da cesta básica 

era realizada pelos colonos e, em segundo lugar, os mesmos estavam sendo “substituídos” 

pelas empresas agrícolas. Embora a autora não analise os problemas relativos a esse tipo de 

penetração do capitalismo no campo colombiano
84

, uma das consequências dessa 

“substituição” dos pequenos produtores pelas empresas agrícolas foi a liberação de uma 

grande soma de mão-de-obra agrícola que percorria o país em busca de trabalho. No entanto, 

tais trabalhadores “livres como pássaros” foram responsáveis por engendrar esse novo ciclo 

de colonização ocorrido na Colômbia a partir do período estudado. Ao mesmo tempo, a 

expansão do agro-capitalismo também impulsionou o processo de colonização realizado pelas 

empresas agrícolas. Veja-se que há diversos movimentos inseridos na dinâmica deste 

processo: decomposição do campesinato, por sua condição de mão-de-obra remanescente que 

busca por novas terras a serem desbravadas, necessidade da expansão da fronteira agrícola 

pela agricultura comercial, “substituição” dos antigos colonos e da agricultura de subsistência 

pelas empresas agrícolas, liberação de mão-de-obra. Nesse sentido, pode-se identificar dois 

tipos de colonização: uma realizada pelos trabalhadores pauperizados pelo processo de 

decomposição do campesinato e outra, realizada por empresas agrícolas, que tomam 

territórios já desbravados, com terras valorizadas pelo trabalho do antigo colono e que 

subsumem a seu favor a mão-de-obra que ali residia. Ao colono desapropriado resta vender 

                                                
84 O debate sobre este fenômeno foi realizado neste estudo e segue a interpretação feita pelos comunistas sobre o 

processo de decomposição dos camponeses e sua transformação em “pária social” 
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sua força de trabalho à nova empresa capitalista ou dar continuidade a um novo ciclo de 

colonização:  

 

 

La tendencia dominante en este momento en Colombia, es hacia la expansión y el 

crecimiento de la agricultura comercial, que frente al proceso de ocupación de tierras 

en el pasado, por parte de los otros sectores de la economía – tradicional y primario 

– ha requerido la ampliación del espacio económico, para responder a las 

necesidades de crecimiento de los mercados industrial y agrícola. Además, como 

consecuencia de la colonización han nacido pueblos y ciudades en áreas periféricas, 

con características diferentes de las de los del interior, ya que el gran movimiento 

migratorio hacia ellos ha ocasionado una alta tasa de crecimiento de la población en 

la mayoría de los casos a la de los grandes centros metropolitanos (ECHEVERRIA, 

1981, p. 35)  

 

 

Feita a análise da constituição do colonato a partir da década de 1960, a questão 

agora é, a partir dos próprios dados obtidos pela pesquisa, compreender como esse conjunto 

de relações sociais vai se refazer, se integrar e se desintegrar no processo de formação e 

consolidação do capitalismo agrário nas décadas de 1960-1970.   

Destacando o fato de que Molano (1989) foi um dos poucos intérpretes colombianos 

que conferiu centralidade à questão do colono e do colonato, segue-se aqui as contribuições 

deste autor para a compreensão do papel dos colonos para a instauração das relações de 

produção capitalista no conjunto do território colombiano: 

 

 

Comúnmente, el colono es un campesino arruinado, o perseguido que se mete a 

zonas donde la propiedad sobre la tierra no existe o es incompleta […] Esto equivale 

a que el campesino tiene que ir cada vez más lejos a buscar la tierra de sus sueños, 

donde naturalmente el costo del transporte es altísimo. El colono no posee cuando 

llega a la tierra prometida más que su fuerza de trabajo, es un desposeído que carece 

en absoluto de alguna forma de capital (MOLANO, 1989, p. 59).  

 

 

Pela imagem do colono fornecida pelo autor, nota-se uma das características 

fundamentais do colono como sujeito, ou seja, ele é responsável por expandir a fronteira 

agrícola do país, principalmente nas regiões ainda não apropriadas pelo capital. Esse será um 

dos personagens a ocupar os baldíos. Ao chegar à terra, o colono instala um tipo de 

exploração familiar camponesa, no qual se produz para a própria subsistência, mas também 

para um mercado local. Como reconhece Molano (1989), por possuir como capital apenas sua 

força de trabalho, as condições que vivencia no início são extremamente precárias, tanto que 
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apenas após alguns anos de trabalho na terra terá condições de produzir algum excedente. 

Precisamente quanto a este último aspecto que se encontrará cada vez mais pressionado e 

cercado pelo capital, à medida que a este e ao Estado só interessam que o camponês valorize a 

terra ao criar as condições necessárias para que nela se produza: 

 

 

Colocado en esta situación económica de extrema fragilidad, el colono debe además 

soportar la presión del latifundio. En la medida en que abre mejoras, construye 

caminos y “civiliza” la región, la tierra adquiere un precio, se torna mercancía. El 

latifundista espera confiado este resultado. Sabe de los avances de la colonización y 
está atento a ellos (MOLANO, 1989, p. 61).  

 

 

O autor descreveu com precisão aquele que será o principal antagonista do colono, o 

latifundiário, o qual, em sua localidade, conta com toda uma superestrutura político-jurídica 

de poder – prefeitos, polícia local, juízes, igreja – que confere a sustentação necessária ao 

exercício de seu poder político e econômico. O que tornará a situação do camponês colono 

particularmente difícil é essa articulação entre o poder político e o econômico que o pressiona. 

A ruína do colono está contida no vínculo pessoal e econômico que acaba estabelecendo com 

o latifundiário. Um dos fatores que acelera este processo é a busca do colono em se tornar 

proprietário da terra ocupada. Como já fora salientado em capítulo anterior, no período 

estudado o Estado passou a promover políticas de crédito para a compra das terras ocupadas. 

Desta forma, o colono acabou por contrair dívidas com os latifundiários em busca da 

aquisição de seu lote. Ao pagar pelo uso da terra a um grande proprietário, o colono passa a se 

inserir em um tipo de relação social muito semelhante ao arrendatário. No entanto, o que 

ocorre na maioria dos casos descritos por Molano (1989) é que o excedente produzido pelo 

colono não alcança a liquidação de sua dívida e por fim, acaba tendo que entregar sua 

pequena exploração ao latifundiário como pagamento. Segundo a descrição de Molano (1989, 

p. 62): 
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[...] cuando el colono entra en bancarrota no tiene alternativa distinta a apelar a su 

“capital acumulado” es decir, a las “mejoras” que ha hecho, a los potreros que ha 

sembrado en pasto, al rentable que ha logrado construir. El crédito que ha obtenido, 

los avances que le han hecho, toda su actividad económica está respaldada por la 

mejora. Así que cuando se arruina se ve obligado a entregarla como forma de pago o 

venderla para pagar sus deudas acumuladas. En realidad ese ha sido el objetivo 

deliberado aunque silencioso del comerciante, del prestamista o del transportador. 

Ellos lo han espoliado no solo porque este hecho mismo les permite ganancias 

extraordinarias sino porque de tras de la quiebra del colono esta la mejora. Quiebran 

al colono para poder apropiarse de las mejoras. Es decir, no solo le arrancan 

sistemática y regularmente los excedentes, sino el otro excedente o producto de su 
trabajo, la tierra valorizada. Queremos insistir en que este desenlace es deliberado 

por parte del capital comercial y el despojo sistemático es el medio de alcanzar este 

fin. En manos de los comerciantes, las mejoras del colono entran al mercado de 

tierras.  

 

 

Na situação descrita, em que o aparente arrendamento constitui uma espécie de 

armadilha para o camponês identifica-se processo semelhante a outros ocorridos em distintos 

momentos da história, como aquele descrito por Kautsky (1986) na Alemanha
85

. Desta forma, 

ao pagar uma renda em dinheiro ao grande proprietário é como se o colono cumprisse o papel 

do arrendatário capitalista. Talvez seja por isso que muitos autores colombianos não 

consideraram a categoria colonos em suas análises, confundindo-os com arrendatários ou 

pequenos camponeses, como demonstrou LeGrand (1984). O que acontece, como demostrou 

Molano (1986) é que o seu papel econômico, de gerar a valorização da terra, também 

engendra sua ruína. Diferentemente do arrendatário capitalista que extrai a mais-valia por 

meio da exploração de mão-de-obra assalariada e repassa parte de seu lucro para o 

latifundiário, o colono não explora nada além de sua própria força de trabalho. O excedente 

que gera, ao ser repassado quase que integralmente ao latifundiário, pode transforma-lo em 
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 “Já vimos em um dos capítulos anteriores que o preço das terras de cultura é determinado pela renda fundiária 

apenas quando as mesmas são utilizadas para a produção capitalista de mercadorias. Onde elas se caracterizam 

como áreas anexas, complementando o domínio da casa enquanto unidade econômica estritamente domiciliar, o 

respectivo preço pode ultrapassar largamente o valor da renda fundiária capitalizada [...]. Não resta dúvida 

alguma de que esta seja uma das maiores fontes de espoliação do trabalhador rural, ou uma desvantagem que 

afeta toda a população que ao trabalho do campo se dedica. Quanto mais elevado for o preço do lote que o 

trabalhador tiver que adquirir para montar a própria casa independente, tanto mais terá que subtrair de seu salário 

para economizar a importância de que necessita para pagar o preço exigido pela terra, o que implicará a queda 

proporcional de seu nível de vida. Assim sendo, o alto preço irá leva-lo a tomar emprestada uma parte da soma 
necessitada para a compra, empréstimo que acaba colocando-o em dificuldade financeira posterior e dele vai 

fazer um bom dependente, um escravo da dívida que ele contraiu. Caso não compre, mas arrende o seu lote, 

maior ainda será sua dependência em relação ao trabalho assalariado, quanto mais elevadas forem as respectivas 

taxas de arrendamento cobradas dele, taxas que ele cobre com o seu salário, mas não com o produto da terra. 

Para o assalariado esse produto não se transforma em mercadoria no geral, quando muito poderá fazê-lo apenas 

em parte. Em tais condições, quanto mais elevadas forem as taxas de arrendamento, tanto menor a sua resistência 

ao arrocho salarial; vão começar então os atrasos no pagamento das referidas taxas, fonte adicional de um maior 

endividamento ainda e de uma dependência ainda maior” (KAUTSKY, 1986, p.340-341).  
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um sub-proletário agrícola, pois quando perde sua terra por endividamento é obrigado a voltar 

a subsistir com sua própria força de trabalho.  

Uma outra opção colocada ao colono seria a de dar continuidade ao ciclo de 

colonização, afirmando uma tendência histórica própria à Colômbia: a de que o colonato é 

uma estrutura de acumulação de capital que se refaz ao longo da história
. 
Nesse caso, nota-se 

uma diferença em relação à contradição própria à condição camponesa salientada por Lenin, 

isto é, de que o excedente gerado pelo camponês leva consequentemente à sua autonomia e 

dissolução como classe. Apesar da dissolução como classe ser uma possibilidade histórica 

concreta posta no horizonte dos colonos, isso não viria por meio de uma autonomia 

conquistada em relação ao antigo senhor, mas pela prisão e ruína ocasionadas pelo 

endividamento: 

 

 

El colono es un trabajador despojado de todo recurso, se enfrenta a una selva 
poderosísima en condiciones muy adversas. En realidad hace una finca con base en 

deudas adquiridas con los comerciantes. Tarde o temprano sus “mejoras” pasarán a 

manos de los acreedores, que las concentrará como haciendas. La colonización es un 

proceso de ampliación latifundista de la frontera. Los colonos se convierten en 

profesionales de la apertura de mejoras cada vez más lejanas (MOLANO, 2005, p. 

586). 

 

 

Mas, o fato é que tal estrutura, como já descrito, encontrava-se sob pressão tanto das 

classes que representavam o domínio do capital, como os grandes proprietários rentistas, 

quanto do Estado, o qual também se beneficiou da ação de expansão da fronteira agrícola 

promovida pela ação dos colonos. No início deste item o depoimento dado por Milcíades 

Chaves mencionava a Caja Agraria, que foi indicada por um governador da Frente Nacional 

para os camponeses que buscavam recursos para cultivarem a terra recém ocupada. Qual o 

sentido da ação do Estado nesse caso? O que ocorreu foi a reprodução de aspectos próprios à 

história colonial – a mencionada valorização artificial das terras pelo Estado para converter 

pequenos produtores em força de trabalho disponível para o mercado – com mecanismos 

característicos do Estado capitalista do século XX, como a política de concessão de crédito 

agrícola para expandir a produção de alimentos e o mercado interno
86

. Esses elementos 

                                                
86 Echeverri (1981, p. 35) aponta para um processo típico deste período: a Caja Agraria acabou por cumprir um 

papel contrário ao que se propunha. Se o crédito ao colono era para que o mesmo pudesse adquirir seu lote de 

terra e se tornar um pequeno produtor, ao fim, por não conseguire saldar as dívidas, perdiam suas terras e 

voltavam à condição de colonos: “La Caja Agraria carecía de experiencia en este tipo de actividad y asignó 

parcelas rectangulares de unas 50 hectáreas que no favorecieron de igual forma a todos los colonos, debido a las 
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combinaram-se para favorecer a decomposição dos camponeses e a concentração de terras, 

elementos intrínsecos ao capitalismo agrário: 

 

 

Cambiar su sistema productivo significa cambiar – o elevar dirían algunos – la 

calificación de su fuerza de trabajo y la de su familia, emplear trabajo asalariado, y 

sobretodo aumentar substancialmente la escala de producción, es decir, el tamaño de 

su finca. Hemos comprobado que en menos de 20 – 30 hectáreas de tierras buenas, 

el colono no puede cumplir con sus compromisos de crédito. En otras palabras, para 

producir un excedente que le permita atender el crédito, el colono debe 

transformarse en mediano empresario. Ese es el salto que no es fácil. No negamos 

que sea posible, lo que afirmamos es que es excepcional. Si los intereses y costos del 

crédito fueron verdaderamente blandos el salto sería posible, pero en las condiciones 

reales que rigen no es posible. Lo prueba la cartera morosa e irrecuperable, 
verdaderamente alarmante, de la Caja Agraria para que el crédito sea una ayuda 

tangible, debe ser subsidiado. Las tasas regulares de ganancia no permiten cubrir los 

intereses simplemente porque no hay reproducción ampliada, ni por tanto, formación 

de capital. Vistas así las cosas, el crédito se convierte en otro instrumento que 

acelera la crises del colono y lo obliga a vender la tierra que ha abierto y adecuado 

poniéndola en manos del terrateniente (MOLANO, 1986, p. 65).  

 

 

Por meio desta passagem fica evidente - e confirmando algumas interpretações a 

respeito da reforma agrária já esboçadas anteriormente – que a política de concessão de 

crédito beneficiou o grande proprietário em detrimento dos pequenos e médios
87

. Porque o 

sentido de classe da política estatal era fundamentalmente o de garantir as condições 

necessárias para a sobrevivência dos grandes proprietários de terras na época do capitalismo 

monopolista e acelerar, o quanto fosse necessário, a liberação de força de trabalho para o novo 

ciclo de acumulação de capital que envolvia a articulação campo-cidade. O trabalhador 

assalariado como parte de uma classe plenamente estabelecida no campo somente poderia vir 

após o pleno domínio do capital sobre toda a extensão do território para exploração das terras 

                                                                                                                                                   
diferencias en la calidad de la tierra. Además, selecciono familias de diversas ocupaciones y procedencias sin 

tener en cuenta su vocación agrícola. Y, como si fuera poco, en algunas regiones impulsó el cultivo de productos 

equivocados. Todo lo anterior unido a los intereses del crédito, a la falta de asistencia técnica, supervisión, llevó 

a que muchos colonos perdieran sus tierras y volvieran a su lugar de origen o siguieran internándose en la selva”. 

É interesante notar que a autora chama a atenção para, inclusive, o estímulo de cultivos que ela chama de 

equivocados, mas que nada mais são do que a produção dos cultivos ilícitos. Alguns autores consideram que foi 

neste “recente” ciclo de colonização que se expandiu a produção dos produtos direcionados ao narcotráfico, os 

quais no final da década de 1970 e início dos anos 1980 terão um peso tão grande na economia colombiana 
quanto o café. A interpretação de alguns autores é que o cultivo da folha de coca foi o produto que possibilitou a 

acumulação de algum excedente por parte dos colonos e, por isso, rapidamente, substituíram os cultivos 

tradicionais. Conforme Molano (2015, p. 47-48) “Los cultivos ilícitos se arraigaron en las zonas de colonización 

por dos razones: la quiebra permanente de los colonos y la débil y corrupta presencia del Estado”. 
87 “Pero el proceso de colonización desborda la capacidad del INCORA que todavía no actúa con ningún tipo de 

programa en muchos de los frentes de colonización. Según sus propias cifras, de los créditos otorgados por dicha 

institución en sus diferentes programas solo el 21,6% se ha orientado a los proyectos de colonización 

beneficiando a 17.520 familias […] en donde se ha calculado una población de 74.500 familias” (ECHEVERRI 

(1981, p. 36).  
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– para agricultura ou criação de animais – o que ainda não havia ocorrido no início da década 

de 1960.  

Como salientado no primeiro capítulo deste trabalho, embora houvesse setores de 

uma burguesia liberal, durante a vigência da Frente Nacional, que buscaram implementar 

políticas reformistas para a dinamização do mercado interno a um estilo keynesiano, essa 

posição não foi hegemônica. E não houve de fato, como demonstram os dados, uma política 

permanente de desenvolvimento econômico no campo centrado em pequenas e médias 

propriedades capitalistas dinâmicas. Ao que tudo indica, na Colômbia as pequenas 

propriedades (tituladas) – que conforme constatado apresentaram crescimento – mantiveram 

uma função subalterna, mas importante para o capitalismo no país, isto é, para abastecer as 

cidades com a produção de alimentos a baixo custo e, ao mesmo tempo, garantir condições 

para a reprodução da força de trabalho urbana também a baixo custo.  

Isso mostra que na Colômbia, assim como no conjunto da América Latina, a 

burguesia não cumpriu um papel histórico democrático, como se evidencia pelo sentido 

particularista e de classe do Estado. Outro ator teria que fazê-lo. A continuidade do colono 

como sujeito histórico na constituição das relações de produção e da propriedade da terra teria 

de vir por outros meios. Ainda que numa perspectiva pequeno-burguesa de luta pela terra.  

Uma conjunção de fatores nacionais com internacionais – crescimento da luta anti-

imperialista na América Latina, o triunfo da Revolução Cubana com base camponesa, 

repressão das classes dominantes, concentração de terras, tradição de lutas agrárias, 

pauperização do trabalhador rural – somada à articulação de uma tradição de organização 

guerrilheira no campo e intervenção de forças políticas urbanas, como o PACOCOL, permitiu 

que o colonato tivesse sua continuidade e realização como pequeno proprietário sob a forma 

política da guerrilha:  

 

 

Para analizar la lucha de los colonos de estas regiones contra el avance del latifundio 

hay que tener en cuenta varios hechos. De una parte, existía un principio de gran 

versatilidad y experiencia en el Partido Comunista, que contaba con una trayectoria 
de lucha por la tierra arraigada en ligas agrarias del Sumapaz, Taquendama, 

Villarica y Chaparral; por otra parte, una tradición guerrillera y militar persistente y, 

por último, la necesaria y natural vocación colectiva y asociativa del trabajo 

colonizador (MOLANO, 2006, p. 49).  

 

 

Nesse caso, sua constituição como sujeito histórico estará configurada na proposição 

de um projeto de reforma agrária para o país, como o Programam Agrário das FARC-EP, 
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manifesto fundador da guerrilha. É importante destacar que havia espaço para a proliferação 

desse tipo de ação, visto que a articulação Estado–capital–grandes proprietários, ainda não 

exercia, em pleno século XX um domínio completo sobre o território colombiano. Nesse 

sentido, a prática de expansão de fronteira agrícola promovida historicamente pela articulação 

colono-colonato, terá sua continuidade garantida na expressão política da guerrilha. 

 

 

En estas condiciones no es pues, extraño que las organizaciones de autodefensa 

prosperen y busquen el control de vastas regiones, donde además emergen como la 

única forma de poder real, habida cuenta de la inexistencia o debilidad del Estado en 

ellas. La autoridad y fuerza de estas organizaciones de autodefensa, su legitimidad 

ante los ojos del colono, las constituyen en auténticas representantes de sus 

asociados y como tales actúan (MOLANO, 2006, p. 49). 

 

 

Nesse caso, à medida que a influência guerrilheira se expande, o colonato, aqui 

entendido como um conjunto de relações de produção cujo excedente em geral provém da 

renda da terra diferencial, passa a assumir uma configuração político-econômica, não 

econômica simplesmente. Portanto, a organização política vem como expressão e garantia de 

permanência na terra ocupada. Nesse sentido, os colonos passam de um grupo social disperso 

no território nacional a um grupo organizado, à medida em que são exatamente os grupos com 

maior capacidade de organização política que acabam por se sobrepor aos grupos que não 

tinham visão para lutar coletivamente pela sua permanência na terra:  

 

 

Por el rio Guayabero llegó la colonización armada; por el rio Ariari, 

desprendiéndose del piedemonte, de Granada, de San Martín, de Acacías o bien 

directamente del interior del país, a través de Bogotá, la colonización espontanea. 

Ambas son campesinas y se han originado en la violencia, pero el camino que han 

recurrido es enteramente distinto. La primera es una colonización campesina 

organizada, que responde a un mando y a un propósito común y deliberado; la 

segunda es inorgánica, más que metas explícitas, acaricia sueños difusos. Estas 

formas de colonización llegaron paralela e independientemente. Se concentraron en 

un vasto territorio, huérfano de una trayectoria agrícola o ganadera y con un colono 

que más que campesinos era un trotamundos. Por ello, y naturalmente por su origen 

campesino, las nuevas modalidades de colonización se asentaron en las vegas de los 

ríos […] Sin embargo, al lado de la caza y la pesca, los nuevos colonos comenzaron 
a desarrollar una actividad hasta entonces despreciada y, por despreciada, un tanto 

insólita en aquellos parajes: la agricultura [desde então] Prácticamente las dos 

vertientes de colonización se fundieron y amalgamaron (MOLANO, 2006, p. 54-55).  
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6.4 Depoimentos: a memória como complementação à História Econômica no 

entendimento do papel histórico dos colonos na constituição da moderna propriedade 

fundiária na Colômbia 

 

 

Nos capítulos anteriores, esse contingente de colonos fora mapeado a partir da 

confrontação entre fontes primárias e fontes secundárias. Sem dúvida os dados demonstrados 

até o meomento forneceram uma base empírica indispensável para que se chegasse ao 

entendimento sobre a importância e a dimensão dos colonos no processo de constituição do 

capitalismo agrário na Colômbia. Porém, as fontes que se situam para além dos dados 

estatísticos e quantitativos enriquecem a comprovação da participação dos colonos neste 

processo e fornecem uma perspectiva concreta, empírica dos sujeitos nele envolvidos.   

Nessa linha de argumentação, uma fonte indispensável e complementar àquelas são 

os depoimentos daqueles que participaram do processo de constituição da guerrilha das 

FARC-EP, exatamente no período aqui pesquisado. Veja-se a esse respeito o depoimento de 

Jacobo Arenas, um importante quadro do Partido Comunista Colombiano que fora destacado 

exatamente para auxiliar os camponeses na sua organização política em defesa de seus 

direitos e contra o ataque direto do Estado e das classes dominantes. Abaixo ele descreve a 

experiência de Riochiquito, uma das mais importantes regiões na formação histórica da 

guerrilha das FARC-EP: 

 

 

“¿Qué es Riochiquito?”, se pregunta Jacobo Arenas, quien desde años atrás había 

conocido la región en varias oportunidades, cuando estuvo dando cursos políticos 

para el movimiento agrario y la autodefensa. “Riochiquito es una región 
fundamentalmente indígena. Pero eso no quiere decir que no se hubieran asentado 

en su territorio centenares de familias de colonos no indígenas […] por cierto 

superexplotadas por todo el mundo (ALAPE, 2002, p. 48). 

 

 

Qual a dimensão material de uma área economicamente ocupada por colonos e 

politicamente controlada pela guerrilha? Uma mostra expressiva encontra-se na mencionada 

região de Riochiquito, objeto da retrospectiva de Jacobo Arenas: os colonos liderados pelo 

guerrilheiro comunista Ciro Trujillo: 
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En un documento firmado por Ciro Trujillo, dirigido al general Gerardo Ayerbe 

Chaux, comandante general del ejército, se dice que “nuestra región consta de dos 

mil ochocientas fincas en donde hay ganado, cerdos, aves de corral. Los valores 

sumados, representados en las cosas de nuestra propiedad se aproximan a los 40 

millones de pesos y hemos dicho, al mismo tiempo, que esto es lo que estimula la 

codicia de los grandes latifundistas del oriente del Cauca que desean agrandar sus 

latifundios con nuestras fincas enriquecidas a base de (sic) nuestro sudor, 

privaciones y sufrimientos de muchos años…” (ALAPE, 2002, p. 49).  

 

 

O depoimento acima ilustra algumas das características gerais da produção 

camponesa, como a criação de animais para subsistência das famílias, mas também deixa 

entrever outros dois aspectos históricos fundamentais destacados anteriormente: a função 

social do colono de valorizar a terra anteriormente inóspita e a permanente pressão exercida 

pelos latifundiários sobre suas terras. Outro exemplo de expansão da influência guerrilheira 

em regiões ocupadas pelos colonos é a região de Sumapaz, citada pelo general Valencia 

Tovar:  

 

 

Pero todavía militarmente consideramos con el concepto de autodefensa con que 

comenzó a instalarse en Sumapaz, con la diferencia de que en Sumapaz sí había 

contenido humano y que Sumapaz constituía una vasta región geográfica de colonos, 

de pobladores de diferentes tipos y algunas poblaciones periféricas (ALAPE, 2004, 

p. 51).  

 

 

O general tinha razão em considerar Sumapaz uma região de colonização com 

grande relevância para a formação dos grupos guerrilheiros. Tal região, inclusive, mereceu 

um estudo realizado por Molano intitulado Sumapaz: historia oral de la colonización. Este 

rico documento traz depoimentos de importantes personalidades políticas ligadas ou não à 

luta guerrilheira. São os casos, por exemplo, de Glória Gaitán, filha de Jorge Eliécer Gaitán; 

Mario Upegui, membro do Comitê Central do Partido Comunista Colombiano, Juanita 

Molina, esposa de Juan de la Cruz Varela
88

; Magnolia Agudelo, prefeita da localidade 

                                                
88 Juan de la Cruz Varela foi um dos mais importantes líderes agrários da Colômbia que atuaram pelo Partido 
Comunista Colombiano. Durante o período de vigência da Frente Nacional, quando o Partido Comunista esteve 

coligado com o Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), foi suplente do deputado Alfonso López Michelsen. 

Também foi vereador de Icononzo e deputado da Assembleia de Tolima. Embora a revista Semana (1984) o 

considere como o guerrilheiro mais velho da Colômbia, Carreras o descreve como um estrategista e dirigente 

político “Com Don Juan anduvimos todo lo que yo cuente. En la Violencia él iba como estratega y yo como su 

guardaespaldas. Él era el que dirigía todo, el era secretario político, era jefe de finanzas, era comandante, 

secretario de autodefensa. Trabajábamos juntos. A donde él iba, iba yo” (MOLANO, 2007, p. 13). Sobre sua 

atuação política, sua esposa Juanita Molina relembra que: “El gran logro de Juan de la Cruz para mí fue haber 

podido ser representante a la Cámara y diputado de la Asamblea, Concejal, todo eso, yo en eso vivía muy 
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Sumapaz de 2005 a 2009; Israel Morales (Carreras ou Malicia
89

), que foi segurança de Juan 

de la Cruz Varela e membro do Estado Maior das FARC-EP, tendo atuado muito próximo aos 

comandantes a Jacobo Arenas e Manuel Marulanda Vélez; e Milton, camponês, filho e neto 

de dirigentes sindicais, que foi preso e torturado sob a acusação de rebelião e pertencimento 

às FARC-EP. 

Sumapaz é uma vasta zona rural de Bogotá. Magnolia Agudelo descreve a localidade 

como uma “cidade-região”, por sua grande dimensão geográfica, importância econômica e 

por seu histórico de luta e resistência camponesa: 

 

 

Allí hay una cosa muy fuerte, y yo la he sentido cuando voy a las veredas; por 

ejemplo, si hablamos de las Totumas o el Pedregal que son en esta época de San 

Luis de Cubarral, por los títulos que les dio el Incora desde los años 60 pero que 

antes pertenecían a Bogotá, al distrito; si lo vamos a ver de manera práctica, ellos 
tienen una identidad más fuerte con Bogotá por la posibilidad de llegar más fácil que 

por Cubarral, lazos culturales, históricos, de lucha, de resistencia. En el tema 

económico toda esa gente por ahí baja el queso, el ganado, y la gente de la Uribe, del 

Duda sube su mercancía, sus productos agrícolas, el ganado, la arveja, los plátanos. 

Por esto, el concepto ciudad-región aunque es moderno, en la práctica allá se vive, 

por las mismas ideas que tenían estas personas de estas veredas, o de estos 

municipios para sacar sus productos. Sobre todo en términos de lo que implica toda 

la resistencia, toda la lucha histórica que ha tenido allá (MOLANO, 2007, p. 56). 

 

 

Magnolia Agudelo cita o processo de titulação de terras feito pelo INCORA em 

1960, provavelmente das terras pertencentes ao distrito de Bogotá e que posteriormente foram 

repassadas aos camponeses.  Numa perspectiva preocupada em resgatar os laços econômicos 

ali presentes, destaca-se o intercâmbio de produtos tradicionais agrícolas realizados por 

pequenos produtores com forte ligação à terra. Tal intercâmbio parece reproduzir relações de 

troca muito características historicamente entre os camponeses colombianos.  

Mas se o relato de Agudelo revela a horizontalidade nas relações de troca entre os 

camponeses, o depoimento de Milton aponta para a organização hierárquica e verticalizada 

das relações de poder no campo. É o que se observa na descrição por ele feita sobre o 

                                                                                                                                                   
orgullosa, era que él peleaba mucho (MOLANO, 2007, p. 34). Exaltando a memoria do dirigente agrário 

comunista, Gloria Gaitán descreve que: “El hombre más inteligente que he conocido es Juan de la Cruz Varela, y 

cuando digo el más inteligente estoy incluyendo a todos los grandes: a Fidel, que de jóvenes éramos grandes 

amigos” (MOLANO, 2007, p. 38). Na obra organizada por Molano (2007) sobre a história oral da colonização 

de Sumapaz, o nome de Juan de la Cruz Varela perpassa frequentemente todos os depoimentos. 
89 É importante descrever a origem de classe deste personagem histórico das guerrilhas colombianas. Segundo 

Carreras: “Entre los 8 y los 26 años trabajé en el campo de obrero, rozando lo que me saliera. Ganaba 2 pesos y 

después cincuenta, si era por contrato. Fui a San Juan de la Chima y a Río Frío agricultando papa y trigo. Sí fue 

mi vida, muy pobre […] a la edad de 26 años fui comandante” (MOLANO, 2007, p. 9-11).  
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processo no qual os camponeses eram amplamente explorados por latifundiários que 

ocupavam as terras baldías da região de Sumapaz: 

 

 

Eran haciendas intensísimas que colindaban, se puede decir englobaban parte de 

Pasca, colindaban con Arbelaez, con Cabrera y con Une, porque el Plan, donde ellos 

tenían ganado y cultivaban papa, era todo de ellos. Hernando Pardo Rubio mandaba 

en toda esa región porque eran tierras baldías y él les daba una parcela a los que le 

obedecieran y aceptaran pagarle de obligación: dar un día de trabajo a todo costo 

porque no les daba ni comida ni nada. Eso duró un poco de tiempo así, 

explotándolos, y ya había hartos campesinos en esa región del páramo de Sumapaz, 

lo que es, el Nevado, la Totuma los Ipiales (MOLANO, 2007, p. 4).   

 

 

O depoimento de Milton mostra como os latifundiários se apropriavam das terras 

“sem dono”, assim como o método de exploração dos camponeses que lá chegavam em busca 

de trabalho. A obligación nada mais era do que a renda paga em trabalho, caracterizando o 

atraso no campo, conforme a análise de Marx, e a sujeição do camponês ao grande 

proprietário. Ainda sobre esta relação social Milton descreve o que ocorria com os colonos 

que chegavam a Sumapaz em busca de terras para trabalhar: 

 

 

En esos días la gente que llegaba de Une buscaba tierras buenas y libres, pero no las 

concentraron por el Sumapaz porque eran de los Pardo. Les tocó aceptar la 

obligación, un sistema que era como quien dice una esclavitud: el colono o 

arrendatario tenía que pagar por usar la tierra que los Pardo y otros hacendados 

había vuelto de su propiedad, la mitad de su tiempo o sea de su trabajo. Como decir: 

tres días en lo que el patrón le daba y tres días en tierras de la hacienda; el domingo 

para ir a misa a oír el sermón que siempre trataba de lo mismo: era pecado mortal no 
pagar la obligación, el infierno estaba lleno de rebeldes. Decía mi abuelo que al 

comienzo era la mitad del tiempo, pero con el tiempo el trato no les convino a los 

Pardo, que eran los más aviones, y se cambió por la mitad del producto (MOLANO, 

2007, p. 5). 

 

 

Neste trecho do depoimento de Milton pode-se observar dois elementos importantes. 

Primeiro, além de sofrerem coerção por parte dos latifundiários para pagarem a obligación, 

havia também o aparato superestrutural a submeter os colonos, como a Igreja católica, que no 

sermão da missa de domingo condenava como pecado mortal o não pagamento da obligación. 

Segundo, que há a passagem do pagamento da renda em trabalho por renda em produtos, 

muito próximo ao que Marx descreveu em seu apanhado histórico da renda da terra. Essa 

descrição indica que havia regiões no país que ainda se encontravam em processo de transição 
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ao capitalismo – o modo de produzir ainda não se fazia conforme a exploração capitalista 

sobre o trabalho assalariado. 

Quanto aos aspectos políticos e ideológicos das formas de domínio sobre os 

camponeses que se podem extrair de seu depoimento, é significativa a observação do padre de 

que o inferno estaria cheio de rebeldes. A sujeição imposta aos colonos não ocorria sem 

resistência e conflitos. Como mostra Milton, os colonos sob a direção de Juan de la Cruz 

Varela e Emiro Valencia, outro destacado dirigente agrário, travaram um movimento de 

resistência que garantiu aos colonos direitos sobre a terra
90

, além de modificar todas as 

relações de produção nas propriedades em uma espécie de produção cooperativa ou parceria. 

Tal organização foi denominada La Colonia: 

 

 

Eso se acabó con La colonia y esas peleas tan tremendas como dieron nuestros 

abuelos en días de Emiro Valencia. Desde ese entonces ya pudieron hacerse entre 

campesinos compañías porque alguien tenía derechos sobre tierras y otros tenían 

brazos. Uno ponía el terreno, y otro, que era casi siempre un vecino, ponía el trabajo. 

La semilla y el poco de abono que se usaba iban por partes iguales, lo mismo que la 

cosecha ya vendía. Había otra forma, el codillo que era entre tres: trabajo, tierra y 

semilla (MOLANO, 2007, p. 5).  

 

 

O exemplo de La colonia parece remeter também à constituição de uma espécie de 

comuna agrária. Tratar-se-ia da reprodução de uma antiga forma de produção camponesa que 

se constituiu em outros momentos históricos e em outras regiões do mundo? Essa questão 

mereceria uma análise detalhada que foge aos propósitos deste trabalho. Mas é plenamente 

possível apontar o significado da reprodução deste tipo de relação de produção na Colômbia 

da década de 1960, ou seja, ela constituiria uma tendência contrária à afirmação da grande 

propriedade à medida que sua realização dependia do parcelamento do latifúndio e 

organização da produção sem a mediação do latifundiário. Constituía uma pressão pela 

democratização do acesso à terra e uma nova estrutura de poder que lhe correspondesse. 

                                                
90 O rico depoimento de Carreras dá uma clara visão de como os colonos conseguiram que o grande latifúndio 

dos Pardo fosse divido em pequenos lotes em favor da produção camponesa: “Porque antes el Sumapaz todo era 

de los Pardo Rocha, una familia de grandes haciendas donde los trabajadores eran peor que esclavos: se les daba 

un par de días libres para que trabajaran la tierra que el patrón les había prestado; el resto de la semana tenían 

que trabajar en tierras del dueño. Si cogían un venadito, había que pagarles la obligación trabajando una semana 

entera para ellos porque eran dueños de todo. Erasmo llegó a abrirnos los ojos. Luchando, jodiendo por todos 

lados, logramos que el gran latifundio de los Pardo, se convirtiera en muchas, muchas fincas: No era más el 

problema! ¿Quién hizo todo eso? Erasmo Valencia y Don Juan. Por eso de los que luchaban por la misma causa 

en otras partes vinieron aquí a buscar tierras. O a pelear por ella” (MOLANO, 2007, p. 13).  
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Voltando aos aspectos organizativos que surgiam a partir dessa forma de organização 

da produção agrícola, na nova estrutura conquistada pelos colonos foi possível desenvolver a 

localidade com a criação de escolas e sindicatos: 

 

 

Ya con derechos, se echaron a construir escuelas. Don Juan de la Cruz tenía el afán 

de la educación. Pensaba que sin educación, la explotación era mayor. Que sabiendo 
leer y escribir se podían escribir y sobre todo leer contratos; y, además, que sabiendo 

las cuatro operaciones, la gente no se dejaba echar clavija en las cuentas. La primera 

escuela fue la que se levantó en San Juan. Después vinieron otras: La Chorrera, 

Capitolio, Lagunitas, Tunal Alto, Santo Domingo. La titulación da derecho a la raíz 

y por eso, inclusive, se acabó en el bahareque y se echaron a ver casas de material y 

escuelas públicas; se creó el sindicato que fue el sucesor de la Colonia. Todo fue con 

peleas porque también la policía y después el ejército heredaron la inquina que los 

hacendados tenían contra los campesinos. La organización y la educación fueron las 

herencias que dejaron Emiro Valencia y don Juan de la Cruz (MOLANO, 2007, p. 

5).  

 

 

Esta passagem evidencia a importância dos colonos para o desenvolvimento das 

regiões por eles ocupadas. Com a titulação das terras e seus direitos reconhecidos, eles 

passavam a construir escolas e a se organizarem politicamente por meio de sindicatos. Algo 

que não foi realizado sem a violência e contraposição dos fazendeiros, policiais e mesmo o 

Exército. Também é interessante notar a tendência a constituição de uma organização política 

contraposta à dos grandes proprietários, como se revela pela menção de Milton à importância 

da liderança de Emiro Valencia e Juan de la Cruz Varela para a organização da estrutura 

política e educacional da região. Isso porque a luta de classes no campo tendia a ser aberta, 

por vezes, sem a presença de mecanismos institucionais de mediação dessa luta e que 

garantissem a pacificação dos conflitos. Confirmando uma situação já exposta aqui, os 

colonos eram desalojados de suas terras pela coerção e pela violência institucional. A 

descrição de Milton é clara em relação a esse processo: 

 

La herida de mi abuelo tenía tres cicatrices: tres casas le quemó el ejército porque 

era dirigente del sindicato. Los temores de mi abuelo y sus rencores contra los 

hacendados y los soldados los heredó mi padre que estuvo en las autodefensas del 

Sumapaz cuando las dirigía Malicia, o sea Carreras, y quien nadie sabe aún cuál es 

su nombre de pila. Mi padre era el encargado de guardar, o mejor, guarecer los 

libros del sindicato: minutas de asistencia, cuentas de cuotas, tareas y hasta 

sanciones. El sindicato: era la autoridad. Tres veces le quemó el ejército la casa de 

mi abuelo. Otra herida fue la que dejó el robo de un par de novillas y una marrana 
parida que se comieron cuando quemaron la casa la segunda vez. A lo último, mi 

abuelo tuvo que huir a Pasca con mi papá y todos sus hijos. En los caminos se 

cruzaban los huyentes. Con mi abuelo venían los del Plan a refugiarse en Pasca; y 

los de Villarrica buscaban protección en la cordillera para huir de la guerra que 
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había decretado el gobierno contra los campesinos del oriente del Tolima y contra 

los que allá llegaron desde el sur, desde Chaparral. Se cruzaban unos con otros sin 

saber que todos huían por la misma causa. Unos terminaron en Bogotá, como yo 

mismo, mucho tiempo después porque la persecución no ha terminado y otros 

pasaron el páramo y cayeron al Duda, para después aposentarse en el Guayabero 

(MOLANO, 2007, p. 6).  

 

 

Ao que tudo indica, Milton refere-se ao período em que o governo da Frente 

Nacional iniciou os ataques nas regiões designadas como Repúblicas Independentes, onde os 

camponeses haviam se organizado em núcleos de autodefesas sob a orientação do 

PACOCOL. Isso foi em 1964. 

Por trazerem à tona a vivência dos sujeitos concretos da história, tais depoimentos 

reproduzidos até aqui permitem visualizar em sua riqueza humana e dramaticidade o processo 

descrito anteriormente e investigado aqui em seus amplos aspectos: a abertura de fronteira 

pelos colonos, a valorização de terras e melhoria das estruturas locais e deslocamento forçado. 

Nesse sentido, descortina-se o paradoxo político daquele ano de 1964: em plena vigência da 

aplicação da Lei da reforma agrária, o Estado empreendia ataques justamente em áreas onde 

os colonos – que deveriam ser beneficiados por tal reforma – haviam se instalado. Causas 

políticas, como a ameaça à ordem representada pela organização camponesa em sindicatos e 

autodefesas, foram amplamente utilizadas para justificar os ataques às chamadas Repúblicas 

Independentes. 

Ao buscarem realizar a reforma agrária a partir “de baixo”, pela auto-organização 

política e produtiva, os colonos deparavam-se com os limites de classe do Estado e do projeto 

de reforma agrária. De fato, conforme dados analisados nos capítulos anteriores, a ação estatal 

voltava-se para defender o interesse econômico por terras que já haviam sido desbravadas 

para a instalação de empresas agrícolas, agente a ser priorizado na expansão do capitalismo no 

campo.  

Sobre o mesmo episódio, o comandante Carreras, citado no depoimento acima, 

descreve a reação dos camponeses que optaram por permanecer na região, ato de resistência 

que está na origem de fundação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – Exército 

do Povo (FARC-EP): “Cuando quemaron La Concepción empezamos a guerrear. Había 

muerto el capitán Solito que venía del sur del Tolima y era un guerrillero ya curtido. Entonces 

a Don Juan le tocó coger el mando, pero él no era de armas, era político que echaba la cabeza 

por delante” (MOLANO, 2007, p. 10).  
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É neste contexto e por tais forças que são fundadas as FARC-EP, ou seja, por 

colonos organizados contra a violência institucional e de classe da Frente Nacional. O 

processo de implementação e aprofundamento do capitalismo no campo deparava-se assim 

com as contradições geradas por seu próprio avanço num contexto social marcado tanto pelo 

atraso nas relações de produção quanto pela tradição de resistência camponesa em defesa da 

propriedade da terra. Carreras, que participou ativamente de todo processo que levou à 

fundação da guerrilha, faz um vívido depoimento sobre sua participação nas conferências 

fundacionais
91

 da FARC-EP: 

 

 

Años después lo volví a encontrar en el Guayabero, donde se había citado una 

conferencia. Ahí conocí a Manuel Marulanda que había llegado antes y nos estaba 

esperando con 80 arrobas de pescado seco para toda la gente que iba a la reunión, 

que fue la Segunda Conferencia, porque la Primera se había hecho en el Duda. 
Quizás el único que le has pegado. Yo andaba con Don Juan y 45 delegados que 

bajábamos de Sumapaz y Villarica, de Viota y del Magdalena Medio. Iba Ramón 

López delegado del Comité Central del Partido Comunista y secretario general de 

los comités de Autodefensa. Iba también Gilberto Vieira92. Nos hicimos amigos y 

desde entonces yo lo visitaba de tanto en tanto en su casa de Chapinero para oírle 

concejos, que daba con esos deditos flacos como si no tuvieran coyunturas. Conocí 

esa vez a Isauro Yosa, alias Comandante Lister, un hombre que era todo astucia 

(MOLANO, 2007, p. 14).  

 

 

Nesta parte do trabalho, buscou-se dar voz àqueles atores que ao mesmo tempo que 

sofriam as consequências do desenvolvimento capitalista que privilegiava a grande 

propriedade também foram protagonistas de uma luta iniciada no campo e que teve por base 

social aqueles que reivindicavam o direito à terra. Mas qual o motivo de não ter sido dada a 

devida atenção investigativa à essa conexão entre desenvolvimento capitalista, colonos e 

                                                
91 De acordo com Esboço Histórico das FARC-EP (1998, p. 21-22): “No final de 1965 é realizada a primeira 

Conferência Guerrilheira de Marquetalia e de outros destacamentos de combatentes. Lá foi dado ao movimento 

o nome de ‘Bloco Sul’. Na realidade, o movimento nesse tempo estava situado ao Sul do departamento de 

Tolima e na confluência dos departamentos de Huila, Cauca e Valle. Naquela Conferência participaram 

representantes da região de Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, 26 de Setembro e outros 

agrupamentos maiores. Com um balanço das jornadas cumpridas, é aprovado um plano de ações militares e 

políticas de organização política e de organização de massas, de educação e propaganda. No final de 1966 é 
realizada a segunda conferência constitutiva das FARC, na região de Duda, ou seja, a que deu às FARC o nome 

que leva hoje. Lá, deu-se pela primeira vez o regulamento interno, que inclui aspectos estatutários, de regime 

disciplinar e normas de comando. Elaborou-se um novo plano militar nacional, um plano mais ambicioso de 

organização de massas, de educação, propaganda e finanças. Foi dito pela primeira vez que o movimento 

guerrilheiro FARC desencadearia uma luta prolongada pela tomada do poder juntamente com a classe operária e 

todo povo trabalhador”.  
92 Gilberto Vieira foi um dos mais destacados membros do Partido Comunista Colombiano. Ingressou no partido 

nos primeiros anos de sua fundação em 1930 e permaneceu a maior parte do seu período de militância como 

Secretário Geral do Partido. 
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guerrilha? A hipótese de Molano (2015) sobre um dos motivos para que muitas interpretações 

dos intelectuais colombianos não conferissem centralidade à questão do colono e do colonato 

tanto no processo estrutural de acumulação de capital como de sua importância para a 

constituição de uma das guerrilhas mais antigas da América Latina é justamente a estreita 

ligação entre colonos e guerrilha ao longo da história colombiana: 

 

 

Durante los años 60 y 70 el movimiento agrario, de fuerte acento comunista, echó 

raíces en zonas de colonización, en especial en el piedemonte suroriental de la 

Cordillera Oriental, en el Macizo Colombiano, en el Magdalena Medio y en Urabá, 

zonas donde se enraizaron rápidamente frentes guerrilleros de distinta orientación. 

No es fácil distinguir entre el movimiento de colonización campesina y el de 

resistencia armada, una relación íntima desde los años de La Violencia, fortalecida a 

partir de los Acuerdos de Chicoral, de la represión a la ANUC y del Estatuto de 
Seguridad de Turbay. Se podría decir que la guerrilla comenzó a ser una autoridad 

surgida del movimiento campesino, que vivía económica y políticamente de él 

cambio de dirigir sus demandas y reemplazar al Estado como árbitro de conflictos y 

aun como agente de desarrollo93 (MOLANO, 2015, p. 586).  

 

 

Apesar de plausível, tal hipótese não seria suficiente. Deve-se considerar também 

que os intelectuais colombianos, apesar do mérito de suas análises, também se depararam com 

dificuldades em traduzir e identificar a particularidade colombiana no contexto geral de 

expansão capitalista. Por diferentes perspectivas de classe e posicionamentos sobre o 

capitalismo – se positivo ou negativo –, ora os intelectuais tenderam a aproximar os aspectos 

da realidade colombiana à reprodução do que havia de mais avançado no capitalismo, ora 

acentuaram a variável atraso. A relação colonos-colonato é precisamente a que sintetiza a 

transitoriedade colombiana entre o atraso e o moderno.  

Finalizada a análise sobre o papel dos colonos no desenvolvimento do capitalismo no 

campo colombiano, tanto como propulsor como antagonista deste processo, cabe agora 

estabelecer a conexão entre o que já fora exposto nos capítulos anteriores, ou seja, a 

articulação desse agente histórico ao processo de composição da renda da terra. No segundo 

capítulo foi afirmado que uma das formas de extração da renda da terra é aquela que Marx 

identifica nas plantations, isto é, uma forma em que a figura do proprietário e do arrendatário 

coincidem, no sentido em que não há separadamente a figura do latifundiário rentista e do 

arrendatário burguês. Os próprios dados analisados pelo censo demonstraram que a estrutura 

                                                
93 Para reforçar o argumento de Molano (2015) de que a guerrilha passou a exercer autoridade sobre as regiões 

de colonização, muitas vezes substituindo o próprio Estado, veja-se a afirmação de Carreras “Había muchos, 

muchos núcleos, todos bien escogidos, todos de cuna conocida. Teníamos autoridad, o mejor, éramos la ley. 

Nuestra misión era cuidar los intereses de la gente para que no haiga robos ni muertos” (MOLANO, 2007, p. 16).  
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agrária colombina estava se modificando no sentido da diminuição do arrendamento e 

aumento das grandes explorações. Seguindo as indicações de Martins (1983, p. 175) em sua 

análise sobre a estrutura agrária no Brasil no período da ditadura civil-militar, o autor 

constatava que:  

 

 

O capital tem se apropriado diretamente de grandes propriedades ou promovido a 

sua formação em setores econômicos do campo em que a renda da terra é alta, 

como no caso da cana, da soja, da pecuária de corte. Onde a renda é baixa, como 

no caso dos setores de alimentos de consumo interno generalizado, como os que já 
foram indicados, o capital não se torna proprietário da terra, mas cria as condições 

para extrair o excedente econômico, ou seja, especificamente renda, onde ela 

aparentemente não existe. 

 

 

A observação de Martins (1983) chama a atenção para o fato de que para o capital, 

em seu processo de reprodução ampliada, é necessário criar condições para a o processo de 

extração de excedente também do pequeno proprietário, que possui os meios de produção, 

mas cuja renda da terra é baixa. De acordo com o estudo empreendido até o momento, o 

colono sofrerá este processo de extração de excedente cujo resultado será sua ruína. No caso 

colombiano, a criação das condições para isso será feita a partir do momento em que o colono 

busca se tornar proprietário. Nesse sentido, como demonstrado anteriormente, ao contrair o 

crédito agrícola para aquisição de seu lote, torna-se refém ou do latifundiário – que faz 

empréstimos diretos atuando como um agiota – ou do Estado. Neste caso, toda renda 

diferencial gerada pelo colono será repassada ou para o latifundiário, ou para o Estado, e por 

este caminho, o colono passa a exercer o papel de arrendatário. Ao fim e ao cabo, como sua 

renda é baseada no trabalho familiar sem a utilização de mão-de-obra assalariada e sem fins 

capitalistas, o excedente gerado pelo pequeno agricultor na maioria das vezes não alcança 

liquidar a dívida adquirida e ele acaba por perder a terra que empenhou como garantia. Esse é 

um dos processos que o desapropria de meios de reprodução da sua existência material, que 

na maioria das vezes era realizado de maneira violenta pela coação dos latifundiários via 

paramilitares e dos próprios aparatos repressivos do Estado – exército e forças policiais. 
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Considerações Finais 

 

 

Como descrito, durante os três primeiros anos da Frente Nacional – 1958 a 1961 – 

delineou-se a possibilidade de reformas democratizantes, como a reforma agrária, inclusive 

com apoio dos EUA, e que se consubstanciou na Lei 135 de 1961. Do ponto de vista político 

e da luta de classes houve oscilações, dada a radicalização dos camponeses diante da 

impossibilidade da real reforma agrária. Na verdade, nesse período preparou-se o terreno para 

um novo surto modernizador, que acabou convertendo-se ao final numa restauração 

conservadora do poder dos grandes proprietários de terra num contexto em que o capitalismo 

avançara na Colômbia. A vitória da opção conservadora evidenciou-se com o Pacto de 

Chicoral em 1972 e a promulgação da Lei 4 de 1973. Villamil Chaux (2015, p.11) ao retomar 

experiência camponesa derrotada em Jamundí, no Valle del Cauca, faz uma síntese desse 

aspecto: 

 

 

La concentración parcelaria de Jamundí, por sus características legales, por el lugar 
en donde se pretendía desarrollar, por la participación de los campesinos 

organizados en su gestación y por el momento en que se promulgó, constituyó un 

“punto de inflexión” en el desarrollo de la reforma agraria del Frente Nacional y 

llevó a la “Coalición Político-Terrateniente”, que en ese momento contaba con 

suficiente poder político en Colombia, a tomar las medidas necesarias para detener 

su ejecución. Para ello, representantes muy destacados de los partidos políticos 

dominantes, con el apoyo del Gobierno Nacional, suscribieron, a comienzos de 

1972, en las instalaciones de la Caja Agraria en Chicoral, Tolima, un “Acuerdo” 

conocido como el Pacto de Chicoral, que luego plasmó en la Ley 4 de 1973 e 

introdujo una serie de modificaciones a la Ley 135 de 1961 que la tornaron 

inaplicable, dando así término al intento del Frente Nacional de modificar por 
medios legales la estructura de tenencia de la tierra en beneficio de los campesinos 

colombianos. 

 

 

Há um simbolismo histórico no fato de que o encontro que daria fim à tentativa de 

reforma agrária iniciada em 1961 e que se voltaria contra a democratização do acesso à terra 

promovida pelos camponeses colonos ocorresse exatamente nas instalações da Caja Agraria, 

a instituição que melhor representou o pacto pelo alto, entre Estado e capital, para a 

submissão dos colonos às “leis férreas” do endividamento capitalista. No fundo, esse pacto 

político entre Estado e classes dominantes, que ganhou novo impulso por meio do Pacto de 

Chicoral, foi a solução de continuidade do processo descrito no capítulo anterior em que toda 

a renda gerada pelo colono era repassada ao latifundiário ou ao Estado, processo que se 
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consolidou na Colômbia a despeito das tentativas de reforma agrária na década de 1960. 

Garantia-se, por esse caminho, a continuidade da relação entre o poder político e a violência 

com as formas de extração da mais-valia no campo. Para a “modernização” do campo, 

reiterava-se a velha fórmula da violência como um fator extraeconômico de acumulação de 

capital, ainda sofisticada pelo mecanismo político-econômico do crédito agrícola da Caja 

Agraria que gerava no colono a ilusão de tornar-se pequeno proprietário, mas que no fundo o 

convertia em um arrendatário diferente daquele do capitalismo clássico, não um burguês, mas 

um pequeno proprietário endividado. 

Isso porque na Colômbia, mesmo diante de uma luta de classes aberta no campo, 

com forte resistência camponesa, as classes proprietárias rurais lograram manter o poder, no 

sentido de controlar as relações externas e internas da economia, o que lhes propiciava a 

manutenção do padrão de reprodução do capital adequado para o tipo de economia primário-

exportadora que se reproduzia num país de formação colonial e desenvolvimento neocolonial 

no século XX. No desenvolvimento do capitalismo no país, as antigas classes dominantes se 

reciclaram no poder, daí que os intelectuais comunistas costumeiramente retomassem a 

analogia com a via prussiana descrita por Lenin. Como se mostrou no decorrer deste trabalho, 

a força das classes dominantes cuja sobrevivência dependia da propriedade da terra e da 

exploração para extração da renda da terra se revela na derrota dos setores mais progressistas 

da burguesia, os quais buscaram direcionar o desenvolvimento da economia do país nos 

marcos do liberal-reformismo, como em Lleras Restrepo, ou mesmo do keynesianismo 

proposto por Lauchlin Currie.  

Do ângulo da disputa no interior das classes dominantes pela direção do 

desenvolvimento capitalista no ciclo 1961-1972, a prevalência desse rentismo dos 

lantifundiários explica um resultado muito importante deste período: a reiteração de um 

padrão de acumulação primitiva de capital que por meio do uso da violência extraeconômica 

extraiu seu excedente de relações sociais de produção atrasadas e, assim, garantiu as 

condições necessárias para a materialização da exploração da força de trabalho durante o novo 

ciclo de acumulação e reprodução do capital que teria início na Colômbia a partir de 1973.  

Do ângulo das classes vinculadas ao mundo do trabalho, esse padrão de 

desenvolvimento que se impôs no país lhes resultou dificílimo. Como salientado, a 

concentração de terras induzidas pelo Estado, mesmo quando se tratava da implementação de 

reformas, e o desenvolvimento das forças produtivas no campo impulsionou o processo de 

decomposição camponesa e criação das condições necessárias à formação de uma nova classe 

de trabalhadores “livres como pássaros”. Mas, no próprio movimento contraditório do capital, 
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os conflitos sociais se acentuaram na década de 1960, o que no âmbito das interpretações 

sobre a história econômica da Colômbia realizadas nos anos 1960 e 1970 estimulou a reflexão 

sobre o significado da modernização capitalista.  

Na perspectiva burguesa, Kalmanovitz acentuou o conflito como produto da 

modernização e, portanto, de um proletariado agrícola. Mas o que se observou é que a luta 

pela propriedade da terra ocorreu predominantemente em certas regiões onde o “moderno” 

significava a decomposição do campesinato. Ou seja: a transformação de uma classe não em 

moderno proletário agrícola, mas em pária social. Nesse caso, os intelectuais do Partido 

Comunista tinham mais razão que o intelectual do estado. 

Mas há outro elemento que nem os intelectuais comunistas e nem os intelectuais 

burgueses perceberam no período, o segmento dos camponeses constituído pelos colonos e 

que compunham a estrutura do colonato, os quais tinham na fronteira agrícola seu principal 

espaço de atuação. À medida em que o capitalismo agrário colombiano expandia-se por meio 

da ação desse agente, cujo principal anseio era tornar-se pequeno proprietário de terras, abria-

se uma nova frente com alto potencial de proliferação de conflitos sociais. Dado que a ação 

conjunta entre Estado e latifundiários, ou seja, a articulação entre poder político e capital, 

tendia a situar o colono em um circuito fechado de endividamento e sujeição, com a 

finalidade de extração da renda da terra, a possibilidade de concretização dos ideais 

camponeses de se tornar proprietário da terra era inviabilizada pelo próprio ciclo de realização 

e reiteração de acumulação primitiva do capital. A violência econômica contida nesse 

processo somada à violência política que os expulsava da terra reverteu-se em seu contrário. 

A tradição de resistência armada camponesa converteu-se em contraviolência organizada, 

repondo em novos termos a contradição entre capital e trabalho, entre o moderno e o atrasado.  

A partir desse momento quando já estavam garantidas as condições necessárias à 

consolidação da moderna propriedade fundiária a luta pela terra passou a situar-se diretamente 

no âmbito da luta contra o capital. A “modernização” repressiva do campo na Colômbia 

resultou na luta de classes, que na perspectiva dos antigos camponeses configurou-se na 

contraviolência revolucionária. Houve no início dos anos 1960, conforme demonstrado por 

esse trabalho, a possibilidade de mudança da estrutura fundiária no sentido moderno com um 

alto desenvolvimento das forças produtivas, no entanto, a vitória do atraso, representado pela 

restauração conservadora dos interesses da grande propriedade, barrou essa possibilidade 

histórica. Nesse sentido, a resposta dos camponeses na forma de luta guerrilheira não 

significará a “modernização” da luta de classes, mas simplesmente uma resposta à vitória do 

atraso. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA COLÔMBIA 

 

 

 
Fonte: Mapa geoprocessado por Ana Paula Soares Machado Gulias, 2007. 
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ANEXO 2 – MAPA POLÍTTICO DA COLÔMBIA EM 1974 

 

 

 

Fonte: ACEP; CICRED. La población de Colombia, 1974. 
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ANEXO 3 – MAPA FÍSICO POLÍTICO DA COLÔMBIA ATUAL 
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