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RESUMO

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa de vários anos sobre as características
espaciais da modernização no Município de Villavieja, região do Alto Magdalena, norte do
Departamento do Huila, na Colômbia. Neste município, caracterizado pelo predomínio de
grandes áreas de paisagem semiárida, tradicionalmente identificadas como o Deserto de “La
Tatacoa”, a modernização foi identificada como um processo pelo qual a sociabilidade tende
para a abstração, representada na monetarização como condição para a reprodução da vida de
seus moradores.
Identificamos um percurso da modernização associado à acumulação originária global
que, para a área, surge na época colonial, a partir do século XVII, depois da aniquilação da
população indígena originária, por parte dos conquistadores espanhóis; da redução dos
sobreviventes em resguardos e da concentração da terra em mãos dos capitães desta
empreitada. Conforma-se, assim, uma elite de fazendeiros criadores de gado para abastecer os
assentamentos urbanos como Santa Fé e Popayán e uma massa de trabalhadores sem terra,
que se tornarão agregados das grandes fazendas.
Conforme as determinações do capital modificam o espaço a escala global, a região vai
passando por diversos surtos econômicos, como a produção de fumo e anil, chegando, a partir
da metade do século XX, à produção de bens agrícolas para o mercado interno, dentre os
quais se destacam o arroz e o algodão. A produção se fez nas áreas de várzea de rios e
córregos e ocupou os antigos agregados das fazendas, que, depois de uma intensa luta do
movimento camponês foram se tornando pequenos proprietários em extensões de terras
compradas pelo governo para fins de “Reforma Agrária”. A condição para a efetivação desta
forma de reprodução da vida, entretanto, implicou a regularização fundiária, a aceitação do
crédito, dos insumos agroindustriais, da organização cooperativa e das técnicas produzidas
pela grande indústria. De modo geral, visava-se a subordinação dos pequenos proprietários
camponeses ao capital industrial e financeiro.
Os resultados deste processo dizem respeito à crise deste modelo pela concorrência com
produtos importados, a partir da década de 1990 e da dificuldade dos camponeses em
submeter seu tempo aos ritmos da produção industrial. Procuramos, a partir do uso do método
dialético, as possibilidades de existência de outra forma de consciência, pautada na busca das
diferenças acháveis na escala do povoado e no nível inferior de sociabilidade. Eles serão
identificados como espaços diferenciais, seguindo a obra de Henri Lefebvre.
Palavras-chave: Huila, camponeses, modernização, dialética, espaços diferenciais.

ABSTRACT

This paper is the result of a research of many years about the spatial characteristics of
modernization at Villavieja Municipality, located in Upper Magdalena Region, at the north of
Huila Department, in Colombia. In this area, characterized for the domain of wide semi-arid
areas, traditionally referred as “La Tatacoa” Desert, modernization was identified as a process
by which sociability tend to abstraction, represented by generalization of money as condition
to reproduce life of their inhabitants.
It is traced a path associated with the global primitive accumulation, that, at the area
appears during colonial times, specifically since the beginnings of the XVII century, after the
Spanish conquerors annihilation of indigenous people and the settlement of survivors in
resguardos which generated land concentration by war leaders. Thus, it is conformed an elite
of big cattle growers landowners who produced for the consumption of little villas like Santa
Fé and Popayán, and a huge mass of landless workers which turn out to be aggregate peasants
from the big farms.
As far as capital determinations modify space at the global scale, this region passes
trough different economic booms, like the production of tobacco and indigo, getting to, since
half of 20th century, the production of agricultural goods for the inner market, specially rice
and cotton. The production of this goods was developed in the dale of Magdalena river and its
tributaries and was made by aggregate peasants of big farms who, after an intense fight for
land from the peasant´s movement, turned out to be little land owners in areas of the big farms
bought by the government for “agrarian reform” purposes. The condition for the effectiveness
of this form of life reproduction, however, implied land regularization and the acceptance of
credit, industrial inputs, cooperative organization and big industry techniques. By all means, it
was aimed to subordinate little land owners to industrial and finance capital.
The results of this process show the crisis of this model due to competition with
imported products, since the 1990´s and peasant’s difficulty to undergo within industrial
production rhythms. This paper seeks to, according to dialectical method; find the possibility
of another conscience form, based upon the differences which can be found at the level of
little villages and at the inferior level of sociability. They will be identified as differential
spaces, according to Henri Lefebvre´s work.
Keywords: Huila, peasants, modernization, dialectics, differential spaces.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho surge da necessidade de se pensar o processo de modernização numa área
rural da Colômbia do ponto de vista da Geografia Humana. Estudaremos este processo numa
área ao norte do Departamento do Huila, na região do Alto Vale do Rio Magdalena,
correspondente ao Município de Villavieja, conhecida genericamente como parte do “Desierto
de La Tatacoa”, por suas características climáticas semiáridas. Tais características climáticas
estão relacionadas com o predomínio, na época colonial, da pecuária extensiva para a
produção de carne e couro para o abastecimento das vilas de Santa Fé (atual Bogotá) e
Popayán.
Durante o século XX, existiram importantes mudanças produtivas na região,
substituindo-se paulatinamente a pecuária extensiva pela agricultura comercial de arroz,
algodão, sorgo, soja e gergelim, entre outros produtos, realizada mediante a incorporação de
tecnologia na produção (agroquímicos, maquinário agrícola, técnicas de irrigação e
drenagem). Simultaneamente a este processo, surgiu a luta camponesa, originada pela tomada
de consciência do papel histórico dos movimentos sociais rurais: camponês e indígena. A
progressiva tendência à pauperização dos habitantes, antigos agregados das grandes fazendas,
num entorno caracterizado pela presença-ausência secular dos donos da terra, levaram a uma
série de ocupações de terras, com a finalidade de chamar a atenção do Estado para obter o
reconhecimento da posse da terra para os que nela trabalhavam.
Estas ocupações contribuíram ao desenvolvimento de uma legislação de “Reforma
Agrária” por parte do Estado que, entretanto, viu-se fortemente contestada pela elite de
latifundiários. Assim sendo, o desenvolvimento da legislação agrária resultou em que o
Estado acabasse comprando terras de baixa qualidade aos latifundiários a preços muito
elevados para entregá-las aos camponeses, com a condição de que estes desenvolvessem uma
agricultura comercial sob um regime empresarial, obrigando-os, portanto, a entrar na
economia de mercado para poderem se sustentar na terra. O desenvolvimento da agricultura
comercial, na verdade, procurava a sujeição da renda da terra ao capital (comercial, industrial
e financeiro) por meio do fornecimento de crédito para a compra de insumos para o
desenvolvimento de tal tipo de agricultura. Este movimento é identificado, de forma geral,
como um movimento do capitalismo a escala global impulsionado pela crise do capital no
pós-guerra que levou a uma incorporação das áreas periféricas aos centros industriais dentro
do sistema produtor de mercadorias.
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