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Resumo 
As pressões, tanto do estado quanto de empresas, sobre as 

comunidades camponesas no Peru para que se insiram numa economia de 

mercado são constantes e se materializam de diversas maneiras. Os 

movimentos sociais têm se fortalecido e alcançado importantes conquistas 

nos últimos anos, como o impedimento da construção de mineradoras e 

hidrelétricas que invadiriam suas terras em nome do “desenvolvimento”. 

Acredito que, para entender a resistência das comunidades à essas pressões 

é importante, também, entender como elas se organizam e como os 

camponeses pensam sua economia interna, se é que é possível separá-la de 

um todo muito mais complexo, que envolve, por exemplo, parentesco e 



religião. Trago nesse trabalho alguns pontos que considero importantes para 

reflexão na comunidade camponesa de San Carlos, onde fiz trabalho de 

campo em julho do ano passado, na esperança de que o exemplo possa 

contribuir com o conhecimento sobre experiências comunitárias autônomas. 

Considero os sancarlinos um exemplo de protagonismo e resistência: 

expulsaram pesquisadores alemães que suspeitavam sobre a presença de 

ouro na comunidade, possuem uma junta diretiva coesa, efetiva e que exerce 

suas funções de forma horizontal, e negam a mercantilização da vida em 

diversas práticas cotidianas. Por fim, tento mostrar por que, da maneira como 

pensada nos dias de hoje, a organização e os valores da comunidade 

camponesa de San Carlos, assim como de muitas outras comunidades, não 

seriam congruentes com a inserção no modelo que propõem os projetos 

desenvolvimentistas.  

 

Palavras chave: comunidades camponesas, autonomia, resistência, San 

Carlos. 
 

Introdução 
  A comunidade camponesa de San Carlos fica na província de 

Chachapoyas, departamento do Amazonas. Apesar do nome Amazonas, a 

porção sul de seu território apresenta altitudes bastante elevadas: 

Chachapoyas está a 2334m e, San Carlos, entre 1400 e 2800m sobre o nível 

do mar.  Acredita-se que o povo Chachapoya, quem habitava a região que 

herdou seu nome, foi conquistada pelos Incas por volta de 1470, quando os 

últimos introduziram um novo estilo arquitetônico, novos deuses e alteraram a 

estrutura de produção, dando ênfase ao cultivo de milho, algodão e extração 

do outro, produtos importantes para o Estado Inca (Schjellerup, 2008:112-

113). Já os primeiros espanhóis chegaram em 1535, reclamando seus 

direitos na qualidade de “legítimos herdeiros por direito de conquista”. As 

duas conquistas foram extremamente violentas. A língua chachapoya foi 

extinta, e hoje há alguns poucos estudos sobre sua influência no quéchua 

falado na região e sobre sua cultura material. Conta-se que os Chachapoyas 

foram um povo guerreiro que nunca se rendeu à conquista inca, preferindo 

morrer. Os espanhóis, por sua vez, destruíam tudo o que encontravam, 



queimando casas e matando aqueles que resistiam (Espada citado em 

Schjellerup, 2008:112). 

 Desde sua achegada até 1930, os que se autodenominavam “casta” 

espanhola mantiveram um sistema oligárquico acreditando ter o poder como 

direito de nascimento e colocando-se acima, inclusive, da autoridade do 

Estado. Segundo David Nugent, que elaborou um estudo detalhado sobre 

esse período de transição no livro Modernity at the Edge of Empire (1997), a 

sociedade da capital Chachapoyas “dividia-se em categorias 

socioeconômicas baseadas em raça, gênero, propriedade e ancestralidade” 

(Nugent, 1997:309), rejeitando qualquer afirmação de igualdade entre as 

famílias latifundiárias e os camponeses, indígenas ou “cholos”. 

Consideravam-nos incapazes de cuidar de si mesmos e necessitados de sua 

proteção, ainda que contribuíssem para sua riqueza através da produção. 

Inclusive o contato com essa população considerada inferior era raro, e, 

quando acontecia, os camponeses tinham por obrigação reverenciá-las. A 

elite acreditava em sua pureza racial e superioridade cultural (Nugent, 

1997:14).  

É importante notar que, desde a independência e com especial 

destaque para o segundo governo de Augusto B. Leguía, de 1919 a 1930, o 

discurso do Estado era liberal, e firmava-se em valores de igualdade, 

cidadania, direitos individuais, rejeição dos privilégios herdados, progresso, 

bem público e comunidade igual aos olhos da lei (NUGENT, 1997:16). O 

difícil acesso à região de  Chachapoyas e seu consequente isolamento a 

manteve fora do alcance desse discurso, e as elites agrárias puderam manter 

sua autoridade e relativa autonomia graças à isso.  

Na década de 30, um movimento democrático finalmente venceu as 

elites agrárias num confronto armado. Para trazer a população local para seu 

lado e construir uma ideia de “povo”, o movimento teve de colapsar os limites 

entre essas categorias hierarquizadas (Nugent, 1997:320). Invocava a 

autoridade nacional e o seu sistema de classificação para derrubar a 

aristocracia. E com a sua derrubada, clamavam por fazer parte da 

modernidade – vencendo o “atraso”, as elites comparáveis às feudais – que 

liberaria o indivíduo de seus opressores e inauguraria uma era de justiça e 

prosperidade. Falavam sobre direitos individuais e propriedade privada como 



forças poderosas e libertadoras, e a requisição de estradas era a principal 

maneira de demandar progresso: através do fim do isolamento (Nugent, 

1997:308).  Ganharam votos, pois acreditava-se que promoveriam uma nova 

cultura pública em Chachapoyas, baseada nos princípios da soberania 

popular. Porém, a vitória do Movimiento de Democratización significou o 

empoderamento das classes médias urbanas e masculinas e a exclusão dos 

camponeses e mulheres que lhes apoiaram. Outra vez, a classe vitoriosa 

usou um discurso que representava interesses particulares e exclusivos 

mascarados como gerais e homogêneos (Nugent, 1997:321). 

Tendo em conta a história de conquistas violentas e de contínua 

exploração do campesinato, o agenciamento dessas transformações em San 

Carlos, percebido através de sua organização social, práticas e modo de 

pensar, evidencia-se como resistência. Em San Carlos não existem grandes 

conflitos com o Estado ou com empresas, como é o caso da região vizinha de 

Cajamarca. Porém, as relações com o mercado e com órgãos estatais, como 

o Ministério da Agricultura são sempre tensas e repletas de 

desentendimentos. 

Divido o texto em tópicos que considero formas de resistência. O que 

pretendo com isso é dar a conhecer pensamentos e práticas locais da ideia 

de buen vivir, pois apesar de nunca ter ouvido o termo em campo, foi 

possível identificar nos discursos um ideal de vida bastante tradicional e 

anticolonialista. Parto do princípio de que, como afirma Aníbal Quijano, o 

conceito de buen vivir é e só pode ser aberto à significação local, daí a 

importância da autonomia (Quijano, 2012:53). 

 

Autonomia da Junta Directiva e da Ronda Campesina 
Aqui devo mencionar que cheguei à comunidade em época de eleição 

para presidente regional e prefeito, e que o candidato que, posteriormente, 

soube que havia ganhado, era visivelmente o que tinha a campanha mais 

bem paga, divulgando por todos os meios sua suposta história sofrida e 

chegada ao topo como empresário, sempre clamando por desenvolvimento.  

As pessoas com quem tive contato na comunidade diziam não confiar em tal 

candidato, ressaltando incoerências de sua história e conduta. Apoiavam 

outro candidato de um partido considerado mais de esquerda, que é 



professor, e afirmavam ser este o mais honesto. Seu candidato para a 

eleição da prefeitura também era um professor, mas nesse caso justificavam 

seu voto pela maior proximidade a ele, o que resultaria em melhores relações 

com a junta directiva.  

Mas o que quero ressaltar é, sobretudo, a indiferença com que 

tratavam a eleição. Afinal, a impressão que ficou é de que pensam que quem 

seja eleito vai mudar pouco suas vidas em termos práticos, e que as 

questões internas à comunidade são muito mais importantes. É a junta 

directiva que recebe os documentos do Ministério da Agricultura a respeito da 

demarcação de território, é ela que resolve conflitos de terras, vendas, 

compras, direito à usufruto e é a ronda campesina que decide qualquer outro 

tipo de conflito dentro da comunidade, desde brigas por herança até 

desentendimentos conjugais. Os conflitos mais polêmicos são discutidos nas 

reuniões da junta directiva e denunciados à ronda, caso seja necessário 

tomar alguma medida para solucioná-los. Os sancarlinos não confiam na 

polícia, nem no sistema carcerário, e acreditam que a ronda seja mais 

eficiente para solucionar a maioria dos problemas internos. A ronda tem 

poder punitivo, e pode aplicar desde castigos leves, como obrigar pessoas a 

conversar para chegarem a um acordo, a correr ou saltar, até outros 

considerados mais pesados e destinados a faltas mais graves, como golpes 

com um bastão de madeira. 

A autonomia da junta directiva, em conjunto com a ronda, torna-a 

capaz de autogerir a comunidade, reservando à prefeitura o lugar de órgão 

administrativo e burocrático, responsável também pelas dois outros 

elementos estatais dentro da comunidade: a escola e o posto de saúde. 

Naquela conjuntura, a prefeitura recebia os recursos repassados pelo Estado 

nacional e não tinha boas relações com a junta para decidir em diálogo como 

seriam aplicados. Isso era motivo de tensão. A junta tinha projetos de 

infraestrutura próprios, decididos em assembleias, que precisariam desses 

recursos para ser postos em prática. Nesse caso, a forma como o Estado 

organiza o poder engessava a possibilidade de uma maior autonomia da 

comunidade, representada pela junta, também eleita democraticamente mas 

sem participação em partidos políticos ou campanha paga. Os membros da 



junta não recebem por seu trabalho: cada um assume as responsabilidades 

comunitárias mas continua com seus antigos afazeres. 

 

Educação em San Carlos 
A educação formal é muito valorizada em San Carlos. Todas as cinco 

irmãs da família com quem tive mais contato enviaram seus filhos à 

Chachapoyas para estudar, apesar de haver, já há alguns anos, um colégio 

na cidade mais próxima, Pedro Ruiz. Elas afirmam que a educação em 

Chachapoyas é de melhor qualidade, e, para custear o pensionato e, mais 

tarde, a faculdade para os filhos, elas costumam acrescentar outra atividade 

produtiva à sua rotina. Uma delas produzia pão, outras chancaca1, e outras 

criavam animais de pequeno porte para comercialização. Aos 

chachapoyanos, inclusive, reservam sua categoria mais alta na posição 

social. A hierarquia de status é construída basicamente em termos de 

educação, e a educação formal é a mais valorizada. 

 À primeira vista, o fato poderia ser encarado como um esforço de 

“ocidentalização” (na falta de um termo melhor) e consequente tentativa de 

maior inserção na “sociedade nacional” como o Estado vem tentando impor 

desde os tempos da independência. Porém, se analisada a história, tanto 

regional como nacional, a educação evidencia-se como estratégia de 

resistência. José Carlos Mariátegui, em seu clássico Siete ensayos de 

interpretación de la realidad peruana de 1928, desqualificava a proposta 

estatal de investimento na educação indígena para propor que só a garantia 

do território poderia solucionar “a questão indígena”. Para ele, manter os 

índios em suas terras era o único meio de garantir sua autonomia 

(Mariátegui, 2005:35). Porém, a educação foi utilizada como estratégia de 

empoderamento, inclusive ajudando a garantir o território. É importante 

lembrar que, desde os primórdios da colonização, a população indígena foi 

vítima de muitas invasões, e só podia conseguir oficialmente o direito de 

permanecer em suas terras se entendesse que era necessário exigir esse 

direito, o que muitas vezes não acontecia. Em 1591, a região de 

Chachapoyas passou a receber “visitadores” espanhóis para tomar nota 
																																																								
1 Chancaca é um tipo de rapadura fabricado em San Carlos e região, e era a especialidade 
da comunidade nos tempos de intercâmbio.  



sobre as comunidades. Decidiu-se vender as terras “sobrantes”, que muitas 

vezes eram, na verdade, de pousio, porque a Espanha estava em crise 

econômica (Schjellerup, 2008:151). 

Saber ler e escrever é fundamental para poder entender minimamente 

o mundo burocrático e se proteger de qualquer tentativa de usurpação de 

terras, mas, também, de outros tipos de enganação cotidiana. Enquanto eu 

estava em campo, vi a junta diretiva esforçar-se para interpretar um ofício do 

Ministério de Agricultura, repleto de palavras técnicas e formais que, algumas 

vezes, a experiência já lhes havia ensinado, e, outras, eram entendidas 

através de um esforço conjunto de interpretação. E apesar de louvar o seu 

ofício, os sancarlinos sabem da vida difícil que o campesinato lhes impõe. Os 

preços de seus produtos se mantêm muito baixos, e a ajuda de técnicos 

agrícolas que deveria ser oferecida pelo Ministério da Agricultura nunca é 

séria o suficiente para desenvolver projetos em conjunto com a comunidade.  

Para finalizar esse tópico, é ainda preciso perceber que enviar os 

filhos pra estudar pode, sim, corresponder a um projeto de ascensão social e 

econômica, mas não desmonta as redes de cooperação tradicionais às quais 

cada pessoa que nasce em San Carlos está ligada. Os que vivem em 

Chachapoyas devem enviar dinheiro para os pais e sustentá-los quando já 

não possam trabalhar nas chacras. Devem também participar das festas 

tradicionais, doando alimentos ou dinheiro e é de bom tom que ajudem ainda 

parentes e afins próximos em necessidade. De qualquer maneira, os San 

Carlinos falam do mundo de fora como ameaçador e poluidor. Os forasteiros 

são representados como desonrosos, não hospitaleiros, egoístas, 

antissociais e exploradores gananciosos, valores predominantemente 

individualistas. Ao contrário, San Carlinos definem-se como harmoniosos, 

trabalhadores, generosos e valorizadores da família e  das tradições 

comunais. Isso leva ao próximo tópico.  

 

Ócio e mesquinhez 
Resumidamente, os grupos ou pessoas mal vistos de em San Carlos 

são acusados de mesquinhez ou ócio. São duas coisas muito condenadas, e 

sobre as quais se fala muito em vários contextos: nas relações conjugais, de 

trabalho, com o Estado, rituais e religiosas.  



A comunidade vizinha de San Pablo, com quem os sancarlinos têm 

uma disputa territorial, são assunto constante no cotidiano. Ao mesmo tempo 

em que afirmam a irmandade, pois as duas comunidades têm a mesma 

origem, também acusam os sanpablinos de “agarrados”, palavra utilizada 

para denominar mesquinhez. Entre outras, as qualidades que lhes atribuem 

são a de bravos e maus, e há referências também a diferenças físicas (têm a 

cara mais chapada, como os “índios antigos”). Mas os sanpablinos são só um 

caso particular de uma categoria mais geral que define as populações da 

parte alta, chamadas jalkinos. Eles sabem quais sobrenomes pertencem a 

famílias jalkinas e é indesejável casar-se com essas pessoas. Em oposição, 

também sabem quais famílias são originalmente sancarlinas, e tomam a 

genealogia local como importante justificativa de comportamento, nesse caso 

sempre positiva, ligada à solidariedade, ao cumprimento das obrigações 

rituais e ao trabalho. 

Outra categoria sobre a qual falam esporadicamente é a dos 

“shelicos”, originais da região de Celendín. Nessa região, pertencente ao 

departamento vizinho de Cajamarca, há um sério problema de escassez de 

terras, o que povoou de migrantes provenientes daí toda a província do 

Amazonas. Os shelicos, dizem, são descendentes dos espanhóis maus que 

brigaram na Batalha de Higos Urco2. São malvistos porque, conforme os 

sancarlinos, não gostam muito de trabalhar. 

As pessoas de Pedro Ruiz também são vistas como “agarradas”. Os 

sancarlinos criticam os habitantes da cidade vizinha dizendo que atualmente 

pode ser até vergonhoso propor um intercâmbio, como se fazia antigamente, 

porque normalmente todo mundo quer dinheiro. A monetarização e a 

impessoalidade das relações comerciais são mal vistas. Pedro Ruiz era, 

antes da década de 70, parte do território de San Carlos. Hoje é 

independente, e localiza-se às margens do rio Utcubamba, no pé da 

montanha, enquanto a comunidade fica cerca de 10km estrada acima. Na 

década de 60, quando chegou à região a importante estrada que liga o 

Oceano Pacífico à Bacia Amazônica, deu-se a oportunidade da prática de 

																																																								
2 Batalha entre monarquistas (realistas) espanhóis e patriotas de Chachapoyas que 
desencadeou a independência da província do Amazonas. Os shelicos estiveram do lado 
realista.   



comércio às margens do rio, num ponto que tornou-se estratégico: o 

cruzamento entre o caminho para a capital, Chachapoyas, e a continuação 

da estrada rumo à selva amazônica. Pedro Ruiz surgiu, assim, quando 

alguns habitantes de San Carlos decidiram abandonar a agricultura e 

dedicar-se ao comércio.  

Outras pessoas consideradas agarradas e antissociais são os de 

religião adventista que ali habitam. Houve um grande aumento do número de 

adeptos ao adventismo nos últimos anos, e o problema com essas pessoas é 

que não participam das festas porque sua religião os proíbe. Todos os anos, 

um comunero deve oferecer-se para ser o mayordomo de determinadas 

festas, como o natal, o ano novo e a festa patronal, que comemora o dia do 

santo patrono da comunidade. Essa pessoa e sua unidade doméstica ficarão 

responsáveis pela organização da festa, o que inclui oferecer toda a comida e 

bebida consumidas, além de todas as outras medidas necessárias. Assumir 

essa responsabilidade significa um gasto expressivo. A família mata alguns 

de seus animais, de grande e pequeno porte, dispõe sua produção e ainda 

faz algumas compras. Mas ela é muito importante, uma vez que é 

considerada parte da tradição e fundamental na definição da identidade 

sancarlina. 

O conceito de agarrado chegou a estender-se ao Estado na fala de um 

de meus interlocutores: segundo ele, “o Estado é muito mesquinho” porque 

tem negócios com as empresas de sal da costa, e lhes pressiona a consumir 

o sal trazido daí. Antes os sancarlinos consumiam sal retirado da mina de 

uma comunidade próxima, mas sua retirada foi proibida com a justificativa de 

que não era suficientemente saudável porque não possuía iodo. O mesmo 

acontece com o arroz. Antes não havia arroz, disse ele, comia-se somente 

batatas. Desde que o Estado incentivou a chegada do arroz, as batatas 

perderam seu lugar na mesa e nos mercados.  

A mesquinhez é condenada porque é egoísta e anticomunitária, o 

simétrico inverso do que se valoriza em San Carlos. Assim, também o são a 

ganância e a monetariação das relações: segundo seus princípios morais, 

“querer demais ofende a deus”. E como já mencionado por diversos outros 

autores andinistas, há, na região, uma ética do trabalho. Schavelzon, por 

exemplo, em Plurinacionalidad y Vivir Bien/ Buen Vivir, cita um código de 



ética expressado pela frase quéchua “ama qhilla, ama llulla, ama suwa”, que 

significa “não seja preguiçoso, não seja mentiroso, não seja ladrão” 

(Schavelzon, 2015:215). Afinal, trabalho é muito mais que mão-de-obra de 

produção. Ele é uma forma de se relacionar com o mundo em seu sentido 

mais amplo: com a terra, com os parentes e afins, com os antepassados, 

com os ancestrais míticos através da terra, com as pessoas de outros lugares 

que encontram a cada semana em Pedro Ruiz e com o Estado (pois para 

esse último, são camponeses). Sentimentos positivos como satisfação e 

alegria aparecem ligados ao trabalho. Esses sentimentos também fazem 

referência ao contato com a terra, a ver as sementes se transformarem em 

colheita, ver a chuva fazer as sementes brotarem, estar na floresta e poder 

ver diferentes animais, apreciar o canto dos pássaros (e eventualmente caçá-

los). 

 

Ligação com o território 
Quando eu lhes perguntava sobre sua história de vida, percebi que a 

autodefinição como agricultor ou camponês tinha a ver com a ligação 

essencial ao território e aos antepassados, que também trabalhavam a terra. 

A distribuição do território tem muito a ver com parentesco. Há três formas de 

obter o usufruto de parcelas de terra: a redistribuição efetuada pelas 

autoridades comunais, quando se trata de terras da comunidade, a sucessão 

individual através de descendência e os contratos individuais, quando são 

terras privadas. A segunda se dá, normalmente, entre pais e filhos, e, a 

última, principalmente entre parentes e afins próximos. Os homens são 

maioria entre os comuneros3. Em qualquer dos casos, há a preocupação de 

prover cada família com o acesso a diferentes níveis ecológicos. Todas as 

pessoas com quem conversei tinham, ao menos, uma parcela de terra no 

temple (parte baixa) e outra na jalka (parte alta). Segundo Jacques 

Malengreau (2009:108-116), essa preocupação chega a resultar em divisão 

ou troca de parcelas de herança para corrigir desequilíbrios. Isso 

normalmente se faz entre parentes, que concedem acesso mútuo a suas 

terras para colher e plantar ervas medicinais. Essas pessoas normalmente 

																																																								
3		Comuneros	são	aqueles	aos	quais	se	dá	o	direito	de	usufruto	de	parcelas	de	terra	comunal.		



convivem, e o fato de seus filhos estarem sempre juntos faz com que sejam 

potenciais formadores de uma aliança.  

Muitas referências territoriais aparecem no mito de origem, e os 

sancarlinos demonstram um detalhado conhecimento geográfico, sabendo 

localizar cada ponto de referência citado no mito. Cada pedaço tem uma 

história formulada e transmitida ao longo das gerações, as partes 

inacessíveis guardam suspeitas sobre os segredos que podem esconder, 

cada pedra da montanha pode conservar um gás mortal vindo dos 

antepassados.  

Ainda que reclamem a falta de ajuda técnica, gabam-se de consumir e 

vender produtos mais saudáveis que os comprados em outros lugares, 

completamente livres de pesticidas e agrotóxicos. Repetidas vezes, diversas 

pessoas, ao cortar uma cana-de-açúcar, colher um tubérculo ou uma fruta se 

orgulhavam ao dizer que o alimento era muito “sanito”. Tanto o apego ao 

território quanto as crenças místicas e o medo de diversos tipos de “poluição” 

vindos de fora explicam o fato de terem expulsado pesquisadores alemães 

que suspeitavam sobre a presença de ouro na comunidade. Ao me reunir 

com a junta diretiva e pedir permissão para realizar o trabalho de campo, a 

primeira coisa que me perguntaram foi se eu teria algum interesse nos 

recursos naturais da comunidade. Diante da negativa, minha entrada foi 

permitida, e depois me contaram a história com mais detalhes e justificaram o 

porquê de seu receio em relação a projetos de mineração. San Carlos fica a 

cerca de um dia de viagem da mineradora Yanacocha, e todos sabem de 

seus efeitos catastróficos.  

Apesar da relativa autonomia e capacidade aproximadamente igual de 

produção, há desigualdade sócio-econômica entre as famílias, o que é 

relativamente amenizado através das redes de relações de cada uma delas. 

As famílias podem receber ayuda de parentes próximos, podem estabelecer 

relações de compadrio (que ayudan, por exemplo, na educação dos filhos) ou 

ainda trabalhar na minga de algum afim. A desigualdade é vista como 

inevitável e normal. Segundo eles, pode ser causada por preguiça de 

trabalhar, vício (principalmente alcolismo) ou mesmo coisa do destino, falta 

de sorte e as pessoas com quem conversei diziam ter pena e sempre ayudar 

os que precisavam.  



 

Chegada da estrada e empoderamento feminino 
A chegada da estrada denominada “marginal” no fim da década de 60 

foi a causa de mudanças significativas na comunidade. Além do 

desenvolvimento do comércio em Pedro Ruiz, houve uma drástica redução 

da prática de intercâmbio com outras comunidades da região até a sua total 

extinção. Essa mudança foi importante e interferiu na configuração social da 

comunidade, em especial na distribuição sexual do tarefas.  

Os homens são saudosos da época em que se fazia intercâmbio 

regularmente. Relacionavam-se mais, as pessoas eram menos mesquinhas, 

conheciam mais lugares. Hoje tudo é centrado num só: Pedro Ruiz. 

Normalmente, homens e mulheres falam dos “cambitos” como algo bonito e 

longínquo, uma tradição que foi modificada quando chegou a estrada. As 

mulheres, no geral, acham melhor e mais fácil agora, com o comércio. Uma 

das mulheres com quem conversei também disse que assim pode conseguir 

as quantidades exatas do que precisa. 

Creio que essa diferença de opiniões entre os gêneros tenha a ver 

com dois fatores: primeiro, os homens é que viajavam para fazer os 

intercâmbios, e chegavam a ficar fora durante algumas semanas. Pelo que 

relatam, desfrutavam dessas viagens porque conheciam muitos lugares e 

tinham uma vida social mais intensa, sendo recebidos com festa em cada 

local que visitavam. Nesse período de tempo, as mulheres tinham de assumir 

todas as responsabilidades sobre as chacras e animais. Segundo, a ativa 

participação das mulheres no sistema de trocas através dos mercados lhes 

dá, agora, um papel mais central na economia da casa, seja na compra de 

mercadorias, seja na obtenção de renda. Ao mesmo tempo, hoje, é a vida 

social das mulheres que é mais intensa em função do sistema de trocas. 

Enfim, pode-se dizer que a chegada da estrada e o fim das viagens 

provocaram uma inversão nos papéis de gênero no que diz respeito à 

intensidade da vida social e ao papel principal no sistema de trocas. 

A atividade comercial é dividida da seguinte maneira: Uma ou duas 

vezes por semana, conforme disponibilidade e necessidade, as mulheres 

descem a Pedro Ruiz para vender seus produtos no mercado municipal. 

Mulheres de várias comunidades camponesas da região vêm ao povoado 



para a feira, que acontece aos domingos com maior intensidade, mas 

também nas quartas-feiras. No mercado, elas têm seu posto garantido 

através de acordo prévio com o dono. As mulheres vendem variados 

produtos em pequena escala, que levam em grandes sacos plásticos, e 

fazem as compras necessárias ao abastecimento semanal da família. Como 

produzem muito do que consomem, suas compras se resumem a arroz, 

macarrão, sal e óleo, às vezes carne. Normalmente, obtêm o que necessitam 

de pessoas conhecidas, sempre as mesmas, muitas delas já conhecidas de 

San Carlos que vieram viver em Pedro Ruiz, às vezes com alguma relação 

de parentesco. As mulheres ainda fazem pequenos intercâmbios dentro do 

mercado onde trabalham e também com parentes próximos, principalmente 

irmãs e cunhadas.  

Uma camionete sai da comunidade todos os domingos por volta das 

sete da manhã, levando camponeses e seus produtos, e regressa por volta 

das três ou quatro da tarde, trazendo-os de volta com suas compras. Quando 

os homens vão ao povoado para realizar alguma atividade comercial, o 

fazem, sobretudo, para vender gado e produção em larga escala aos 

caminhões que os distribuem pelo norte peruano. Porém, com uma 

frequência muito menor. Sua ida ao povoado também pode atender às 

necessidades de comunero, como comparecer à reunião da junta directiva, 

que acontece também aos domingos, ou realizar tramites burocráticos.  

Os homens, no geral, são vistos como provedores da casa, e 

normalmente o dinheiro da compra semanal vêm de sua renda, apesar de ser 

realizada pelas mulheres. A renda das mulheres é consumida na compra de 

animais, de alimentos complementares e sobretudo na educação dos filhos, o 

que representa um gasto significativo. Pode também ser guardada para 

alguma emergência ou para a compra futura de gado. De qualquer maneira, 

em geral, a relação do casal fundador das unidades domésticas é bastante 

horizontal, e as decisões são tomadas em conjunto. O casal é o par 

complementar que organiza a produção conforme idealizada, e prova disso é 

que os solteiros têm grandes problemas para fazê-lo. As mulheres solteiras 

têm dificuldades para produzir o suficiente na chacra, e normalmente 

recebem ajuda de outros parentes. Os homens solteiros, ao contrário, não 

têm problemas com a chacra, mas na esfera doméstica, onde não há 



ninguém para cozinhar-lhes e realizar outros serviços correspondentes à 

função da mulher. Na esfera pública,  essa igualdade é forçada a 

desaparecer, pois sempre quando há de se eleger um representante da 

família, o cargo é preenchido pelos homens.  

Esse fato é análogo ao que Malengreau constata sobre os 

sobrenomes paternos na comunidade. Ele acredita que essa é uma 

característica adquirida da colonização espanhola, já que a descendência é 

reconhecida igualitária e bilateralmente, mas a igreja, a primeira a registrar 

uniões civis, registrava as crianças com o nome do pai. Na primeira idade, 

porém, elas têm tendência a desenvolver-se com referência à família materna 

e a transmissão de terras é feita de maneira bilateral. (Malengreau, 2009:81-

87). 

 

Considerações finais 
 

Ao falar de movimentos de descolonização, Aníbal Quijano afirma que, 

desde o final do século XX, a população que sofria as consequências do 

modelo capitalista/extrativista/desenvolvimentista começou a buscar novas 

formas de existência social, dando-se conta de que é impossível defender a 

vida humana e a terra sem defender concomitantemente as condições dessa 

vida. Esses movimentos, portanto, vão contra qualquer tipo de dominação ou 

exploração da existência social, buscando autogestão e reprodução 

democrática da vida social como eixo e orientação das práticas.  

A proposta de buen vivir, no sentido tradicional dos Andes, deve ser 

localizada nesse contexto. Portanto, ela deve ser aberta à prática cotidiana, 

definindo-se como toda forma de descolonialidade do poder configurada pela 

igualdade social de indivíduos heterogêneos e diversos, que se agrupem 

através de decisões livres e autônomas, onde haja reciprocidade entre 

grupos ou indivíduos socialmente iguais na organização do trabalho e 

distribuição de produtos, redistribuição igualitária de recursos e produtos, 

tendência a associações comunais em escala local, regional ou global como 

modo de produção e gestão direta da autoridade coletiva (Quijano, 2012:53). 

Schavelzon, por sua vez, caracteriza o buen vivir como uma política 

alternativa ao modo de produção capitalista. Uma vez compreendida sua 



proposta, fica claro o motivo por que trabalho e produção indígena não são 

capazes de se integrar num modelo desenvolvimentista de mercado 

(Schavelzon, 2015:32). Claramente, a ideia de buen vivir não é redutível aos 

modelos ocidentais de desenvolvimento, bem-estar ou riqueza, apesar de 

poder aparecer no discurso camponês associada a algum tipo de 

desenvolvimento. Ele está essencialmente articulado à autonomia 

comunitária (Schavelzon, 2015:188).  

O que quis nesse trabalho foi mostrar que, em San Carlos, algumas 

decisões e práticas cotidianas configuram também um modo de 

descolonização, seja através de uma resistência ativa, seja somente no 

esforço por manter a organização e os sentidos tradicionais da comunidade, 

e não se render às pressões do mercado ou às burocracias do Estado. O 

ideal de vida, para cada indivíduo, é um ideal de comunidade. A junta diretiva 

e a ronda têm o papel de organizá-la e manter sua coesão. A horizontalidade 

entre os gêneros possibilita a participação igualitária nos assuntos 

comunitários: as mulheres fazem parte da junta directiva, da ronda 

campesinas, são comuneras e têm a mesma importância que os homens na 

economia doméstica, o que contrasta com o patriarcalismo da “sociedade 

nacional”.  

O trabalho, bem como, em potencial, a educação, são as fontes 

produtivas que possibilitam a partilha, tanto no âmbito dos rituais tradicionais 

quanto no da manutenção de redes de relações com parentes e afins. A 

mesquinhez e o ócio são condenados porque são egoístas, anticomunitários. 

E a relação com o território não passa pela separação entre homem e 

natureza, um dos elementos fundamentais da “colonialidade moderna”, nos 

termos de Quijano. Para ele, daí decorre a ideia de que o homem pode 

explorá-la e isso se expressa na ética produtivista e extrativista (Quijano, 

2012:52).  

Às chacras ou à terra em geral, dá-se outro sentido. São muito mais 

que uma extensão de território transacionável. Apesar da tendência à 

privatização incentivada por políticas públicas principalmente a partir da 

época de Fujimori, a terra não tem como destino a apropriação de pessoas 

externa à comunidade. A comunidade possui o domínio último sobre a terra e 

o indivíduo não pode vendê-la, hipotecá-la ou alienar sua parcela em 



beneficio de forasteiros. Afinal, se a terra é alienável, ela só o é entre 

parentes ou afins muito próximos, e opera nos termos em que explica 

Woortmann (1995:32): formando grupos de vizinhança familiar que tem como 

maior função a ajuda mútua, o uso de terras e pastagens comunais, o 

pastoreio em comum e grupos de trabalho associados a laços de família, em 

torno de meios de produção comum. 

 A ideia de trabalho também não funciona sob a lógica produtivista. O 

ócio não é condenado através de uma moralidade à la ética protestante, pois 

ele não visa o lucro. Todas as vezes em que os ouvi condenando a falta de 

trabalho, era porque ele ocasionava condições de vida consideradas ruins. A 

mulher que não limpava a casa e não cozinhava para o marido, ou o homem 

que se alcoolizava e não conseguia trazer o sustento para os filhos, nem 

trabalhar com os irmãos. Enfim, não trabalhar suficientemente é ruim não 

para o indivíduo, mas para as relações que ele deixa de alimentar. Assim 

como o trabalho, a ideia da partilha é enaltecida, em contraste com seu 

oposto, a mesquinhez.  
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