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4
A REPRESENTAÇÃO DO AYLLU

PRÉ-HISPÂNICO E COLONIAL EM
CRÔNICAS QUINHENTISTAS

No capítulo anterior, abordamos alguns dados da história dos
incas para facilitar a compreensão de nosso objeto de estudo. Anali-
sar o ayllu em crônicas quinhentistas buscando as diversas interpre-
tações a ele atribuídas, bem como as transformações ocorridas do
período pré-hispânico ao toledano, pressupõe a necessidade de co-
nhecermos o significado dessa estrutura entre os pesquisadores con-
temporâneos. Para tal, analisamos alguns estudos de historiadores,
antropólogos e etno-historiadores.

O ayllu: simbologia de um povo

Algumas interpretações dadas ao ayllu no período pré-hispâni-
co, históricas ou antropológicas, atribuem-lhe o sentido de sistema
de parentesco, família extensa, linhagem, clã etc. Outros estudos
referem-se ao ayllu com uma conotação territorial, e essa interpreta-
ção só é possível a partir do século XVI quando cronistas espanhóis
propagam o termo com uma acepção de agrupamento de índios ou
pueblo.

O ayllu pré-hispânico é a família extensa que forma um grupo
local detentor ou não de um território utilizado comunitariamente
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para subsistência de seus integrantes. Sendo assim, o ayllu não é o
território, a aldeia, mas o grupo familiar que está ligado por laços de
parentesco e reciprocidade produtiva.

O precursor dos estudos sobre ayllu foi Heinrich Cunow (1929a,
1929b, 1933), que escreveu três obras sobre o assunto no final do
século XIX. O autor discorreu sobre o parentesco, a comunidade e a
organização social entre os incas, vislumbrando a presença do ayllu
como um dos problemas fundamentais para o conhecimento do
mundo andino.

Partindo da definição da marca1 germânica, procurou encontrar
semelhanças com o ayllu andino descrito pelos cronistas. A partir
desse estudo, Cunow  (1933, p.37) interpretou o ayllu como uma
comunidade que tinha seu próprio campo de cultivo, igual ao mo-
delo das reduções de Toledo.

La base de la antigua organización social fue el ayllu o pachaca que,
al mismo tiempo, constituía, generalmente, una población o aldea, teniendo
como propiedad, una parte de la tierra de la tribu. Tal distrito de la pachaca
se llamó Marca.

Essa identificação entre o conceito de ayllu, marca e território
originou confusões que persistiram em nossos dias, pelo fato de al-
guns cronistas do século XVI terem estabelecido uma relação entre
ayllu e as reduções toledanas (Matienzo, 1967; Acosta, 1954).

La voz ayllu era el nombre común dado originalmente a un grupo de
parientes consaguíneos. Estos individuos en conjunto se llamaban ayllucuna
o ayllupura. Solamente después de la conquista, los españoles dieron al vo-
cablo el significado geográfico que se llegó a tener para hablar del territorio
ocupado por el grupo de parientes. (Latcham, 1928, p.161)

1 Marca: “[...] la marca no tuvo su origen, según se pensó antes, en una aglomeración
de casas aisladas en los primeros tiempos, sino que se formó mediante agrupaciones
de comunidades gentilicias” (Cunow, 1929b, p.13).
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Conforme Franklin Pease (1981, p.21), da concepção de ayllu tida
por Matienzo (1967) originou-se a ideia de identificá-lo com comu-
nidade, ideia que foi propagada por Cunow e que fez escola, sendo
seguida por Castro Pozo e Mariátegui.

Castro Pozo (1924, 1963, 1973) e Mariátegui (1975) foram re-
presentantes significativos do movimento indigenista peruano dos
anos 30, que tinha por objetivo a reflexão em torno dos problemas
que afetavam a população indígena. Esses autores basearam suas
análises no estudo do ayllu como organização comunal indígena, ten-
do por intuito fazer prevalecer o direito à terra dessas comunidades.

Castro Pozo (1973), em sua obra Del ayllu al cooperativismo so-
cialista, elaborou um ensaio sobre o desenvolvimento das comuni-
dades durante os períodos pré-hispânico, colonial e republicano,
verificando a transformação ocorrida nesse período. Depois de ex-
por a origem e funcionamento do ayllu e sua evolução, propôs que as
comunidades fossem transformadas em cooperativas de produção
indígena.

Lo que debemos aprovechar del ayllu no son precisamente, sus prácticas
geneonómicas, ni el sentido doliente o pesimista de la vida; tampoco su
espíritu gregario, supersticioso o misoneísta, forjado en el yunque de la
esclavitud, el alcoholismo y el despojo violento de sus tierras durante varios
siglos. Lo que debemos aprovechar del ayllu es su unidad económico-mo-
ral: tierras de usufructuación colectiva, cooperación de brazos y de intención
y voluntad en la producción socializada; factores de orden económico y
espiritual, que quienquiera se jacte de conocer el ayllu peruano no se atre-
verá a negarlos como caracteres idiosincráticos de aquél.

Y así, concretando el problema a este plano, cabe preguntarse: Es tan
disímil la comunidad de una institución cooperativa proletaria dedicada a
la producción? (Castro Pozo, 1973, p.209-10)

Seguindo a visão tida por Castro Pozo sobre o ayllu, Mariátegui
(1975) também fundamentou suas ideias na identificação dessa es-
trutura com comunidade. Em Sete ensaios de interpretação da reali-
dade peruana, Mariátegui (1975) aplicou o sistema marxista à histó-
ria do Peru. Traçou um quadro evolutivo da economia da sociedade
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peruana, partindo do estudo do incário. Discorreu sobre o proble-
ma do índio e da terra: “A questão indígena emerge de nossa econo-
mia. Suas raízes estão no regime de propriedade da terra” (ibidem,
p.21).

Partindo desse ponto, Mariátegui (1975, p.23) fez sua defesa em
prol das comunidades indígenas, indo contra o latifundiário, que,
segundo ele, era “um senhor feudal”.

A comunidade representava um fator natural de socialização da
terra, e, como o índio tinha hábitos arraigados de cooperação, a co-
munidade poderia transformar-se em cooperativa (ibidem, p.72).
Dessa forma, suas diretrizes teóricas convergiam numa visão terri-
torial da organização comunal, pois analisou a evolução da proprie-
dade com base nos princípios de latifúndio e  comunidade.

Castro Pozo e Mariátegui recorreram ao passado incaico para ela-
borar seus estudos, que tinham como cerne a importância do traba-
lho comunal entre os indígenas, que, em tempos idos, era encontra-
do na organização interna do ayllu. Com isso, defenderam os direitos
indígenas, porém as relações de parentesco foram substituídas em
importância pelo sentido comunitário do ayllu.

Historiadores e antropólogos dedicaram-se à análise do signifi-
cado do ayllu, estendendo-se até os dias atuais, para compreender
como se formaram as comunidades indígenas de hoje.

José María Arguedas (1968), em sua tese de doutorado, afirmou
que a comunidade de indígenas contemporânea era uma consequên-
cia da colonização. Para comprovar isso, procurou em antigas co-
munidades espanholas sobrevivências de vida comunal.

[...] el buen conocimiento de esas supervivencias y de sus fundamentos
históricos iluminarían la historia y la realidad actual de la organización y
funcionamento de nuestras comunidades, los que sus instituciones representan
como productos del pasado y como partes integrantes de nuestra actual e
intrincada composición social. (Arguedas, 1968, p.7)

Arguedas  (1968, p.9) pautou algumas perguntas sobre as conse-
quências da política colonial:
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[...] ¿Qué elementos de la organización de las comunidades de Castilla
tomó, principalmente Toledo, en su política de organizar las poblaciones
de indios con vistas a su aprovechamiento para la economía real y a evitar
que fueran explotados únicamente en beneficio de los encomenderos? ¿Y
cómo los encomenderos, a su vez, trataron de hacer frente a esta política y
torcieron a su favor las instituciones montadas por la administración real
para la explotación de la masa de índios?

Essas interrogativas levaram à conclusão de que o peso histórico
das reduções toledanas foi determinante na vida das comunidades
andinas.

Depois, foi a vez de Fernando Fuenzalida Vollmar (1976, p.244)
abordar a ideia de a comunidade indígena ter tido sua origem no
período colonial, e a estrutura de parentesco representada pelo ayllu
teria se transformado em cofradía, que juntava os laços parentais com
os rituais do cristianismo:

[...] En la medida en que he tenido oportunidad de trabajar en comuni-
dades en las que, a pesar de la modernización, alguna evidencia del antiguo
sistema de cofradías era visible todavía, he sido conducido al convencimiento
de que es ahí en donde la articulación interna del ayllu debe ser estudiada.

A relação ayllu/cofradía também foi analisada por Celestino &
Meyers (1981, p.303):

Tentativamente, tenemos la impresión de que hay una correspondencia
estrecha entre los ayllus y la cofradía. Al instalarse varias cofradías en el
interior de una reducción desarrollan y albergan las solidaridades étnicas y
parentales. Simultáneamente, se apela a la cofradía con el nombre del ayllu
o al ayllu con el nombre de la cofradía.

José Matos Mar (1976b, p.182) resgatou a noção de ayllu ligada
à concepção de comunidade, mostrando que

[...] dos fueron las vías más importantes de constitución de la comunidad.
En un caso las reducciones y en otro la evolución de los propios ayllus.
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Derroteros ambos condicionados a su vez por los enclaves mineros y por el
desarrolo del sistema de hacienda. Aparece claro que la vía de la reducción
fue la más común, pero no se puede soslayar que existieron regiones enteras
del Perú donde la hacienda no se desarroló sino tardíamente, la minería no
fue importante y que no fueron alcanzadas drásticamente por el aparato
administrativo colonial, lo que se refleja en la ausencia de ciudades
españolas; factores todos que permitieron una relativa autonomía al
desarrollo del ayllu que, sin embargo, finalmente, no pudo escapar del influjo
colonial convirtiéndose por vía propia en comunidad.

Essa tese nos faz reafirmar que a identidade territorial do ayllu
ficou estabelecida nas reduções toledanas quando foi convertido em
um espaço físico ou comunidade.

Diversos pesquisadores elaboraram seus conceitos de ayllu, uns
baseando-se nas crônicas e outros em dados antropológicos recolhi-
dos atualmente junto aos grupos indígenas.

John Rowe (1963) chamou atenção para o fato de que utilizar
crônicas para definir a natureza dos ayllus é uma tarefa difícil, por
causa da terminologia do vocábulo quechua. Em castelhano, essa
palavra adquiriu diversas conotações: linhagem dos soberanos incas,
família extensa ou parcialidade. E conclui: “[...] the Inca ayllu was a
kin group with theoretical endogamy, with descent in the male line,
and without totemism” (ibidem, p.255).

Para Tom Zuidema (1991, p.38), ayllu era uma unidade política
e social, um grupo de parentesco, e até mesmo representava a noção
de “parente”.  Waldemar Espinoza Soriano (1981, p.101) conside-
rou o ayllu um clã, cujos membros podiam viver em um só território
ou distribuídos em vários, mas sempre formando um grupo
consanguíneo. Para ele, o ayllu andino correspondia ao que se cha-
ma hoje comunidade aldeã.

Os conceitos apresentados diferem em particularidades, mas o
consenso entre os especialistas é claro, o ayllu representa um grupo
de parentesco.

Irene Silverblatt (1990), antropóloga marxista, realizou uma pes-
quisa sobre o povo inca, em que analisou o papel da mulher nessa
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sociedade com base nas relações de parentesco para entender a dinâ-
mica do Estado incaico. Para essa pesquisadora, o ayllu era uma fa-
mília extensa ou um grupo político “étnico” local, detentor dos re-
cursos produtivos que formavam a base da sua subsistência. Porém,
Silverblatt (1990, p.1606) afirmou ser errôneo considerar as relações
sociais de produção do Estado inca fundamentadas nas relações de
parentesco. Para essa autora, essas relações estavam baseadas em re-
lações produtivas ditadas pelas estruturas político-religiosas domi-
nadas por Cuzco.

O estudo da representação de ayllu requer um conhecimento das
crônicas e do contexto em que foram escritas, pois estas nos forne-
cem elementos que, comparados com outros dados históricos e com
os resultados de estudos antropológicos junto a grupos indígenas,
poder-nos-ão proporcionar um entendimento dessa estrutura.

A problematização inicial em que alguns autores partiram da
premissa de que o ayllu era a “marca” ou território pode ser com-
preendida na medida em que sabemos que essa ideia se originou na
concepção reducional de Juan de Matienzo (1967).

O movimento indigenista peruano utilizou ideologicamente essa
concepção de ayllu como organização comunal detentora de um ter-
ritório para defender os direitos de os indígenas terem garantido o
acesso à terra. Nesse caso, não importavam as relações de parentes-
co, mas, sim, a comunidade que se podia transformar numa coope-
rativa, na qual todos produziriam para o bem do grupo.

Porém, pesquisadores de áreas distintas analisaram crônicas, do-
cumentos administrativos e eclesiásticos, realizaram estudos junto a
comunidades indígenas existentes nos enclaves andinos atuais e che-
garam à conclusão de que o ayllu pré-hispânico teve um significado
diferente da estrutura comunitária existente no período colonial.

Antes da chegada dos espanhóis, o ayllu era um grupo ligado por
laços de consanguinidade e, no período colonial, com as reduções
de Toledo, transformou-se numa aldeia onde poderiam estar rea-
grupados vários ayllus. Dessa mudança, dizem os pesquisadores,
surgiu a comunidade indígena contemporânea. Não nos alongare-
mos nessa discussão, pois não é nosso tema de estudo, mas a repre-
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sentação do ayllu pré-hispânico e colonial encontrada em crônicas
quinhentistas.

A cultura dos cronistas

Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas
centram sua atenção em documentos do tipo jurídico-administra-
tivo (visitas, testamentos, processos) ou em relações e informes, e
têm deixado em segundo plano as crônicas. Quando as utilizam,
dão maior importância àquelas que foram escritas primeiro e que
têm caráter menos teórico e intelectualizado, por acharem que es-
tas podem oferecer informações menos deformadas. Contrariamos
esse posicionamento, pois as crônicas são importantes fontes etno-
gráficas, independentemente de serem contemporâneas ao momen-
to da conquista ou de terem sido redigidas em período posterior. O
fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou pouco letra-
dos não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas. A importância des-
ses estudos para a história e para a antropologia foi expressa por
Elliot (1997, p.19) quando incentivou o prosseguimento desse tipo
de pesquisa, salientando que esses textos podem proporcionar da-
dos de interesse sobre a sociedade europeia, suas ideias, atitudes e
preconceitos, ou seja, saber o que viram e por que agiram da forma
como o fizeram.

Para estudarmos o ayllu por meio das crônicas, precisamos antes
de tudo saber quem eram as pessoas que vieram para a América e
ocuparam seu tempo redigindo obras, por vezes monumentais, so-
bre o Novo Mundo, os grupos étnicos que aqui habitavam e as faça-
nhas dos conquistadores. Assim, adentraremos no ambiente social
e cultural da primeira metade do século XVI.

Se nos reportarmos à Espanha desse período, verificaremos que
esta vivia o processo humanista, a reforma religiosa e a formação de
uma elite de “letrados” a serviço de um Estado moderno em expan-
são. É no final do século XV que começam surgir as universidades e
os diversos pequenos colégios, dando origem a uma verdadeira “re-
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volução educacional”. Isso se deve, entre outras coisas, a fatores
demográficos e econômicos, à evolução social e política, às mudan-
ças nas oportunidades de emprego, às crenças religiosas, às corren-
tes intelectuais e às atitudes dos adultos em relação às crianças e à
sua formação (Kagan, 1981, p.34).

Essa mudança, sem dúvida, se deve principalmente à influência
das ideias humanistas e ao seu papel na formação de homens úteis à
comunidade. Os humanistas propunham algo mais do que os estu-
dos medievais de teologia e direito, eles estudavam as artes, as
humanitates, visando formar verdadeiros cidadãos. A educação para
eles era o instrumento básico para conseguir a reforma moral da so-
ciedade, com a qual estavam descontentes. Os humanistas pesqui-
saram o passado em contraposição ao presente e elegeram os gregos
e romanos como exemplos culturais a serem copiados (Maravall,
1966, p.248-60).

Apesar de o grupo humanista ter conseguido despertar o inte-
resse de alguns grupos da sociedade, não atingiu imediatamente
as antigas universidades que se preocupavam em formar funcio-
nários públicos. Porém, durante o governo dos reis católicos, sur-
giu a necessidade de aumentar o aparato burocrático que atendes-
se às necessidades de um Estado moderno com funcionários que
tivessem formação adequada e conhecimentos jurídicos. Isso fez
surgir um novo grupo social, o dos “letrados”, composto princi-
palmente por juristas provenientes das mais conhecidas universi-
dades (Kagan, 1981, p.124-30). Assim, foi possível que pessoas
de origem humilde pudessem ascender socialmente. Esse novo
grupo social passou a disputar os mais altos postos com a aristo-
cracia, que até então detinha o poder. A Coroa apoiou a criação de
novas universidades e também a Igreja, responsável pela funda-
ção de quase metade das universidades surgidas na Espanha a par-
tir de 1474 (Kagan, 1981, p.110; Queija, 1993, p.15-7).

Esse processo educacional tão forte no século XVI não atingiu
todas as pessoas, e, por isso, nossos cronistas representam uma mes-
cla de “letrados” com quase analfabetos. Não podemos esquecer tam-
bém que a maioria estava fixada na América, onde havia grande di-
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ficuldade em conseguir livros. Mesmo assim, muitos tinham por
hábito ler tudo o que lhes chegava às mãos.

Os cronistas tinham por hábito avaliar-se, o que deu origem a
três posicionamentos críticos. Uns se achavam de poucas letras,
outros, ao contrário, se diziam verdadeiros humanistas, e, por fim,
havia aqueles que não expressaram suas opiniões.

Cieza de León (1991, v.I, p.6-14) é um exemplo do primeiro gru-
po, pois confessa ser homem de cultura bastante discreta.

Fernández de Oviedo (1959, t.I, p.141) também transmite ao lei-
tor uma imagem de iletrado, mesmo tendo estudado e ser conhece-
dor profundo de uma língua estrangeira, o italiano. Ele diz ter pou-
ca retórica, fundamental para um letrado que queira escrever com
graça e ornamento.

Entre os cronistas humanistas, temos Garcilaso de la Vega (1989,
p.73-80) que quase nos engana ao solicitar benevolência na leitura
de sua obra por ser um índio que domina pouco o castelhano. Longe
de ser verdade, La Vega era um grande humanista que estudou em
Córdoba e possuiu uma biblioteca invejável. Ele sabia de seu valor e
o expressava nas entrelinhas ou como fez nas “Advertencias” da pri-
meira parte dos Comentarios reales, em que apresenta um comentá-
rio sobre as crônicas dos espanhóis e nos oferece eruditas notas
filológicas sobre o quechua para “atajar la corrupción” que dessa lín-
gua haviam iniciado os espanhóis (ibidem, 1991, p.5). O inca “como
índio” se propôs a restaurar em sua pureza e propriedade o quechua.
Pretensão bastante erudita que contrasta com as palavras prévias
sobre sua falta de letras.

Ao contrário de La Vega, Las Casas (1958) se ufana em suas
obras de ser grande humanista e prova que a humildade não era
uma virtude sua. No “Argumento” da Apologética, afirma que es-
creve um grande discurso para pessoas de muita capacidade de
entendimento.

Em geral, os cronistas tinham dificuldade de descrever seu grau
de conhecimento, muitos nem necessitavam fazê-lo, pois escreviam
por obrigação burocrática cartas, relações ou diários de conquista, por
exemplo. Nesse caso, temos alguns burocratas como Ondegardo
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(1990) e Santillán (1968), que respondem a petições reais por meio de
cédulas reais.

Outros não o fazem por distintos motivos. Uns por serem
humanistas que não necessitam explicar nada a ninguém, pois têm
consciência de que dominam a filosofia e a historiografia, como é o
caso de Gómara (1946) e Zárate (1965). O grupo de frades que se
dedica à etnografia é de um alto nível cultural, o que os exime da
necessidade de explicar sua vocação historiográfica. Eles estavam
mais preocupados em descrever os “ritos e costumes” indígenas para
poder acelerar o processo de conversão ao cristianismo. Entre tantos
outros, destacamos nesse rol Cristóbal de Molina (1959), Juan de
Betanzos (1968) e o Jesuita Anónimo (1968). Por último, temos o
grupo que escreveu sem que nada lhes tivesse sido solicitado e que
se calam em relação aos seus poucos conhecimentos. Estes, em sua
maioria conquistadores, escreveram suas memórias idealizadas so-
bre a aventura da conquista espanhola, como foi o caso de Cristóbal
de Mena (1987), Xerez (1985), Diego de Trujillo (1985), Pedro
Pizarro (1978) e outros.

Concluímos assim nosso panorama sobre a cultura dos cronis-
tas. Embora fossem provenientes de um ambiente de humanistas,
poucos dos que passaram às Índias possuíam grandes conhecimen-
tos. Os humanistas estavam mais interessados em estudos filológicos,
jurídicos e teológicos do que compreender o Novo Mundo (Valcácer
Martínez, 1997, p.344-54).

Dicionários e questões linguísticas

As crônicas quinhentistas são relatos de aventuras, conquistas,
tragédias, mas antes de tudo são as representações de um tempo que
passou. Mergulhando em suas linhas, encontramos pistas daquilo
que foi o ayllu no período pré-toledano e toledano. Percebemos, no
entanto, que, embora os cronistas tenham se dedicado com afinco
aos relatos do que viram, ouviram ou até mesmo a apenas transcrever
documentos alheios, eles apenas representaram os acontecimentos
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vividos. Sendo assim, o ayllu por eles descrito é fruto de práticas cul-
turais entre indígenas e espanhóis. Assim, temos, de um lado, repre-
sentações dessa estrutura aos olhos de nativos e, de outro, uma noção
adaptada às necessidades da administração espanhola colonial.

Durante as reduções do final do século XVI, diversos grupos in-
dígenas, antes ligados por laços de parentesco, foram incorporados
a esse sistema territorial diferente de sua organização tradicional, e
isso foi descrito pelos cronistas. A dificuldade que encontramos ao
analisar tais obras começa por uma questão linguística, que, por ve-
zes, gera interpretações múltiplas.

Para compreendermos esse problema, necessitamos recorrer aos
léxicos da época para poder comparar os diversos significados do
ayllu em quechua. A tradição dos estudos de quechua foi iniciada em
1560 pelo frade andaluz Domingo de Santo Tomás (1951), que pu-
blicou, em Valladolid, a Lexicon o vocabulário de la lengua general
del Peru. Foi ele o responsável pela primeira lista de palavras quechua
com seus equivalentes espanhóis para utilização nos primeiros mo-
mentos da conquista. Ele batizou Runa Simi ou língua imperial do
Tahuantinsuyu com o nome de quíchua, que se conservou mesmo
com algumas diferenças fonéticas ou ortográficas.

O entusiasmo desse doutrinador de Chicama e de Chincha pela
aprendizagem do quechua se deve à grande tarefa de captação da alma
indígena para mesclá-la com o espírito cristão e ocidental (Barrene-
chea, 1989).

A época de Toledo é favorável ao desenvolvimento dos estudos
de quechua para proporcionar maiores conhecimentos sobre os gru-
pos nativos. A história, os mitos e a organização do povo inca
transparecem nos vocábulos simbólicos. No final do século XVI,
continua-se ampliando a análise da língua e sua estrutura, assim
como há um aumento do número de vocábulos conhecidos que fo-
ram apresentados por González Holguin (1989) e Torres Rubio
(s. d.). Essa é a época dos sermões de Ávila (1987), dos estudos
filológicos de La Vega (1991), em seus Comentarios reales, e das
crônicas bilíngues de Guaman Poma de Ayala (1993) e Santa Cruz
Pachacuti (1993).
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González Holguin publicou em 1607 sua Gramatica e em 1608
seu Vocabulario, sendo este último de grande valor para os estudos
de quechua por causa da grande quantidade de vocábulos e por suas
inovações fonéticas. Sua intenção era usar os idiomas indígenas como
instrumentos de cristianização (Barrenechea, 1989, p.XIII; Sáenz,
1985, p.22).

Torres Rubio teve grande prestígio no século XVII, pois domi-
nou o quechua, o aymara e o guarani. De todos eles, publicou
Vocabularios, como a Arte de la lengua aymara, em 1616; Arte de la
lengua quíchua, em 1619; e a Arte de la lengua guarani, em 1627.
Durante trinta anos se dedicou ao ensino da língua aymara em
Chuquisaca e Potosi, demonstrando grande habilidade didática. Por
causa de seu conhecimento linguístico, adquiriu grande fortuna, pois
suas obras eram sucintas e de fácil consulta (Barrenechea, 1989,
p.XIII-XIV).

Ávila foi um dos melhores escritores da língua quechua. Nascido
em Cuzco em 1573, educou-se no colégio jesuítico da cidade e en-
trou para a carreira eclesiástica em 1596. Como cura de San Damián
de Huarochiri, lutou contra os ritos gentílicos sobreviventes, aca-
bando com ídolos, conopas (objetos sagrados caseiros) e amuletos.
Predicou contra os deuses mais venerados da região, entre eles, as
montanhas Pariacaca e Chaupiñamoc, e ao mesmo foi coletando as
lendas andinas na própria língua original. Tendo sido acusado de
cometer abusos contra os índios, conseguiu defender-se e pediu para
ser transferido para outra paróquia. Em 1610, foi nomeado pelo ar-
cebispo de Lima, Lobo Guerrero, primeiro visitador de idolatrias.
Nessa função, deu prosseguimento às suas pesquisas sobre a sobre-
vivência da antiga fé nos povoados de San Damián, Mama, San Pedro
de Casta, Huarochiri e San Lorenzo de Quinti. Profundo conhece-
dor de quechua, predicava todos os dias aos indígenas em seu pró-
prio idioma (Barrenechea, 1989; Sáenz, 1985).

A obra Vocabulario de la lengua general del Peru llamada Quichua,
y en la lengua española publicada em 1586 tem por autor Antonio
Ricardo, mas ele próprio indica que não o é. Essa obra foi atribuía a
vários autores, como: González Holguin, Santo Tomás, Torres
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Rubio, Blas Valera e Juan Martinez. Quase todos os quechuístas da
época foram apontados como presumíveis autores, mas ainda não se
chegou a nenhuma conclusão plausível (Risco, 1951). Essa obra foi
preparada a pedido do III Concílio Provincial de Lima (1583) com o
propósito de facilitar a catequização dos indígenas (ibidem).

Como pudemos perceber, a produção desses léxicos tinha como
objetivo principal facilitar o processo de evangelização dos povos
indígenas. Para nosso estudo, eles são primordiais em conjunto com
as crônicas, pois não apenas conseguimos ter acesso ao significado
do ayllu em quechua, como também pudemos compará-lo com as
diversas interpretações fornecidas pelos cronistas a respeito dessa
estrutura, ainda mais quando estes são profundos conhecedores da
língua nativa, como é o caso de Francisco de Ávila.

Quando alguns cronistas escreveram sobre o ayllu, equipararam-
-no à parcialidad, ou seja, ao suyu, que possui conotação territorial
como veremos a seguir.

No dicionário de Diego González Holguin  (1989, p.39) apare-
cem as seguintes definições:

Ayllu. Parcialidad genealogía linaje, o parentesco, o casta.
Suyu. Parcialidad.
Hanan suyu. El de arriba.
Hurin suyu. El de abaxo.

O próprio nome do império inca carrega a noção territorial de
suyu: “Tahuantin suyu. Todas quatro prouincias del Perú” (ibidem,
p.333).

Já Domingo de Santo Tomás (1951, p.74, 136, 232) apresenta o
seguinte:

Família – ayllo
Parentesco,sangre  –  ayllo
Ayllo, o villca – linage, generaciõ, o família
Suyu – parte assi divisa.
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Essas observações mostram como era usual entre os espanhóis
conceber um mundo bipartido ou quadripartido geograficamente,
mas que era difícil entender uma divisão de acordo com o sistema de
parentesco e não pela espacialidade. A palavra parcialidad corres-
pondia a uma metade sociopolítica de um senhorio, que, por sua vez,
compreendia vários ayllus. Interpretações dúbias desse vocábulo
devemos a González Holguin e Sarmiento de Gamboa, que conce-
beram ayllu e parcialidad como sinônimos (Canseco, 1981, p.38).
Referindo-se aos ayllus de Cuzco, Sarmiento Gamboa, (1988, p.52)
afirma: “a lo cual por el interés se movieron diez parcialidades o ayllus
que quiere decir entre estos bárbaros linaje o Bando”.

A posse de terras não era um requisito para o ayllu, pois havia os
ayllus que migravam de um lugar para outro e também os de pesca-
dores e de artesãos. Apesar da dificuldade de entendimento dessa
estrutura, Francisco de Ávila (1966, p.257) nos apresenta uma visão
de ayllu diferente da dos seus conterrâneos:

[...] ayllo quiere decir un número de gente que tuvo origen como si
dixessemos Mendoças, Toledos. Y éste comúnmente es un peñasco o una
cumbre de un monte, tiene su especial sacerdote y bien suele tener sementera
y se hazen fiesta cada año.

Ao analisarmos algumas obras da época, percebemos que o ayllu
era uma unidade de parentesco que tinha a mesma origem mítica e
que o suyu (ou parcialidad), como já vimos, indicava as divisões so-
ciopolíticas dos vários ayllus agrupados, elementos que vieram a
facilitar a organização incaica. Isso significa que o suyu servia para
nomear as metades e as grandes divisões geográficas do mundo
andino, possuindo um sentido mais amplo do que a palavra caste-
lhana parcialidad, pois está vinculado a grandes áreas territoriais,
mas sempre conservando sua ideia principal de ser uma porção de
um todo (Canseco, 1981, p.43).

Também encontramos dois dicionários da época em que apare-
cem definições de ayllu, que não representam o vínculo territorial,
mas o vínculo de sangue:
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Ayllu – tribu, genealogia, casa, família
Aylluni, aylluchani – Dividir por sus tribus
Aylluni – Iuntar gente, o animales
Aylluchani – Hacerse de un tribu. (Ricardo, 1951, p.18)

Ayllu – linaje
Ayllu – es un linaje o parentela. (Rubio, s. d., p.42)

Isso é bastante significativo por causa da dificuldade de se ana-
lisar o mundo andino de acordo com as crônicas e alguns documen-
tos quinhentistas, pois existe uma confluência de discursos que pode
apontar as mais diversas representações do ayllu e suas transforma-
ções ao longo de todo o século XVI. Tais representações podem es-
tar de acordo com interesses pessoais, preconceitos, ignorância ou
grande conhecimento diante do novo, problemas linguísticos, en-
fim uma série de fatos que geram discursos contraditórios, confu-
sos, elucidativos, e cabe ao pesquisador destrinchar esse quebra-
-cabeça.

Outro problema que encontramos ao pesquisar esse tema é o fato
de os cronistas nem sempre terem feito menção à palavra ayllu, e sim
às suas características ou ainda a outros vocábulos com esse mesmo
significado. Por exemplo, no norte do Tahuantinsuyu, as unidades
sociopolíticas se articulavam por meio das pachacas e huarangas como
princípios organizativos dos grupos étnicos. No caso de Cajamarca,
os documentos do século XVI não mencionam o termo ayllu quan-
do se referem a unidades sociais, mas fazem alusão à palavra pachaca.
Não sabemos se ayllu e pachaca podem ser considerados sinônimos,
embora Canseco (1981, p.39) e Soriano (1981, p.114) acreditem que
sim, no que concerne ao norte da serra andina (Canseco & Remy,
1992, p.72-3).

Estamos diante do fato de que os cronistas se apropriaram de um
signo andino e na maioria das vezes o reinterpretaram, o que, na prá-
tica, pode significar que, ao lermos as crônicas, estaremos lidando
com discursos diversos adaptados ou não às necessidades do siste-
ma colonial.
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Além das crônicas, temos ainda outros documentos para traba-
lhar a representação do ayllu como as visitas, que são entrevistas e
informes escritos durante o século XVI com base em questionários
elaborados em Lima pelos funcionários da Real Audiência ou por
outras autoridades interessadas em saber a realidade econômica e
social de uma região. O objetivo era saber o que as províncias pro-
duziam, o número de habitantes e, mais que tudo, o de tributários,
além da quantidade de povoados, ayllus, pachacas, huarangas, sayas
e parcialidades. Também a qualidade e quantidade do tributo que os
incas lhes impuseram e o que davam a seu encomendero espanhol.
Os eclesiásticos também realizaram suas visitas, mas com o interes-
se de conhecer os mitos e as tradições dos povos para dar subsídios à
campanha de Extirpação de Idolatrias, que não será abordada neste
trabalho.

Espinoza Soriano publicou a visita a Cajamarca de 1540, em que,
em momento algum, há uma preocupação em se perguntar pelos
ayllus, muito embora se pergunte pelos seus curacas. Esse é um exem-
plo da possível confusão entre os termos ayllu e parcialidad.

Tenéis cuidado, e ansí a vos lo mandamos, que sepáis las parcialidades
que hay en la tierra de cada cacique, e cual es el que más manda. E si las
hubiere las asentaréis por sí a cada parcialidad con sus indios aparte con el
cacique que las mandare. (Barrientos, 1967, p.23)

Não mencionar os ayllus é compreensível porque, no começo da
colonização, o importante era listar territórios e seus chefes para que
fossem posteriormente repartidos entre os conquistadores, além das
dificuldades linguísticas já mencionadas. Na visita de Francisco de
Toledo (1924, p.133), começam a aparecer questionamentos a res-
peito dos ayllus:

Os informaréis cuantas parcialidades hay en cada repartimiento y qué
caciques y principales son los que al presente mandan y tienen las dichas
parcialidades, y comenzaréis la visita asentando distinta, y apartadamente
los indios de cada parcialidad [...] comenzando por el cacique principal



118 ANA RAQUEL PORTUGAL

estando el dicho cacique y su mujer y todos sus hijos, legítimos y bastardos,
con sus nombres e edades; y después de todos ellos todos los indios de su
parcialidad y ayllu, por la dicha orden [...]

Como vimos, não é possível seguir, por exemplo, o método de
Ake Wedin (1966), ou seja, dar preferência às crônicas tardias, já
que estas seriam as mais verossímeis por serem resultado de uma
vivência e da memória oral. No nosso caso, teríamos sérios proble-
mas, pois os cronistas que primeiro chegaram ao Peru descreveram
o momento da conquista e não mencionaram o ayllu.2 Mesmo as-
sim, deixaram transparecer em seus escritos algumas características
relativas ao modo de organização dos povos do antigo Peru, o que
valida o seu interesse. Relacionando esses dados com os de cronistas
posteriores, encontramos as representações dadas a essa estrutura
nos diferentes momentos históricos que nos interessam.

Não podemos deixar de mencionar também o fato de que o plá-
gio foi uma prática nos séculos XVI e XVII e que os cronistas cos-
tumavam usar fontes de informação comuns. Interessa-nos então
saber em que lugar e época o cronista coletou seus dados e a que
público estava dirigindo sua obra. Por exemplo, há quatro grandes
cronistas que escreveram suas obras baseados na memória oral dos
nobres cuzquenhos e, por isso mesmo, coincidiram no tocante aos
mitos de criação dos incas, embora haja  diferença  em relação aos
acontecimentos históricos incaicos. Foram eles: Cieza de León, que
coletou dados para escrever El señorio de los incas por volta de 1550;
Juan de Betanzos, que acabou de redigir sua crônica em 1551;
Sarmiento de Gamboa, que terminou sua obra em 1572; e Cristóbal
de Molina, que acabou a redação da sua em 1575. Apesar disso, é
necessário muito cuidado ao utilizar as crônicas, pois não se pode
confundi-las com fontes escritas que tratem da história dos incas
como se fosse uma biografia. Por exemplo, quase todos os cronistas

2 Por exemplo, as crônicas de Francisco de Xerez, Diego de Trujillo, Cristóbal de
Mena, Miguel de Estete, Pero Sancho de Hoz, Pedro Pizarro, entre outros.
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trataram das “dinastias” incaicas de acordo com o modelo europeu,
o que gera uma série de discrepâncias entre eles sobre quem con-
quistou mais territórios ou sobre a história de Atahualpa e Huascar.
Esse translado de modelos europeus para os Andes faz que apare-
çam duas grandes concepções políticas defendidas por diversos cro-
nistas. De um lado, o posicionamento encabeçado por Garcilaso de
la Vega, que apresenta o Estado inca como uma utopia, onde as pes-
soas não passavam nenhuma necessidade e todos os grupos étnicos
tinham se deixado subjugar por causa dessa bondade incaica, e, de
outro, Sarmiento de Gamboa, que considera os incas tiranos e usur-
padores, mostrando que eles só conseguiram o poder porque utili-
zaram muita violência, dessa forma, ele legitimou a conquista es-
panhola, pois eles teriam vindo salvar as populações andinas (Pease,
1978, p.33-5). No caso de nossa pesquisa, também podemos perce-
ber a influência de modelos europeus quando os cronistas se refe-
rem ao ayllu com conotação da comunidade camponesa medieval,
que tinha o vínculo territorial como ponto de coesão.

Os cronistas deixaram testemunhos mesclados a familiaridades
conceituais, o que nos faz perceber mais uma vez que estamos li-
dando com representações da história do mundo andino. Por isso,
quando os espanhóis descreveram o domínio territorial andino, equi-
pararam-no ao modelo europeu de grande quantidade de terra divi-
dida em províncias e controlada por administradores que estavam
concentrados em Cuzco. Porém, de acordo com a visita de Huanuco
(Zúñiga, 1967, 1872), por exemplo, percebemos que o importante
não era o controle territorial, mas sim os recursos humanos dispo-
níveis para o trabalho e a burocracia responsável por esse controle
que partia do curaca local. Mais uma vez, estamos diante da impor-
tância do ayllu como núcleo básico da organização social, econômi-
ca e política andina. O vínculo de parentesco estava acima do vín-
culo territorial, até porque o primordial era o controle da mão de
obra disponível tanto em tempos pré-incaicos entre os pequenos
grupos locais como depois da implantação do Tahuantinsuyu.

Passaremos a examinar as representações que os cronistas de-
ram a essa estrutura tão importante para o entendimento da histó-
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ria peruana. Antes, porém, gostaríamos de lembrar ao leitor que,
no final deste livro, encontram-se a biografia de todos os cronistas
aqui relacionados e a cronologia do século XVI, que em conjunto
podem proporcionar um melhor entendimento das questões que
apresentaremos no próximo item. Em razão do grande número de
edições de cada crônica, optamos por utilizar as publicações mais
recentes que, em geral, passaram por revisões detalhadas. No caso
da crônica de Polo de Ondegardo, usamos duas edições, pois a do
início do século é mais completa e a versão contemporânea, apesar
de resumida, apresenta várias notas elucidativas a respeito do con-
teúdo dessa obra. Lembramos ainda que não nos deteremos em de-
talhes sobre a vida dos cronistas, pois aquilo que ajuda a entender
sua produção textual foi salientado em outros tópicos de nossa pes-
quisa e pode ser completado com as biografias, conforme já men-
cionado. Nosso interesse nos próximos tópicos é demonstrar como
o ayllu foi representado pelos cronistas e de que modo a confluên-
cia desses discursos reflete as transformações ocorridas com essa
estrutura ao longo do século XVI.

A representação do ayllu pré-hispânico

Ao estudarmos a representação do ayllu nas crônicas, percebe-
mos que ele possui uma origem mística, conforme foi relatado por
Cristóbal de Molina (1959, p.11-2). Depois do dilúvio, o Criador
fez do barro os seres humanos e lhes disse que idioma falar e quais
cânticos entoar. Em seguida, mandou que descessem à Terra e se
espalhassem. Uns saíram de cavernas, outros de montanhas, fontes,
árvores num processo de multiplicação que os transformou em
huacas, os deuses de seus futuros descendentes. Os filhos das huacas
passaram a se vincular por consanguinidade, formando o ayllu, ins-
tituição social-chave para interpretar e compreender o universo hu-
mano do Peru pré-colombiano.

Cada ayllu, para possuir uma existência independente, necessi-
tava da origem comum e simbólica. A pacarina (local geográfico em
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que surgiram as huacas) e a huaca gentílica foram os elementos de
integração interna do ayllu, do que se derivaram gerações sucessivas
em um ordenamento sistemático e cronológico (La Vega, 1991). Os
ayllus para se diferenciarem uns dos outros tinham por hábito que
sua gente usasse roupas e penteados distintos.

Y así dicen, que los unos salieron de cuevas, los otros de cerros, y otros
de fuentes, y otros de lagunas y otros de pies de árboles, y otros desatinos
desta manera; y que por haber salido y empezado a multiplicar destos lu-
gares, en memoria del primero linaje que de allí procedió, y así cada nación
se viste y trae el traje con que a su huaca vestían. (Molina, 1959, p.12)3

A unidade do ayllu estava visível não só na origem comum, mas
também no nome escolhido em ritual específico (Cieza de León,
1991, p.189-91), na sede de vingança (Cobo, 1956) contra quem
atentasse contra um ou mais membros do ayllu e nas suas festivida-
des fúnebres. Mencionamos festividades porque se realizavam ceri-
mônias em que se consumia muita chicha (bebida fermentada do
milho), muita comida e isso durante dias. O cemitério também era
comum e exclusivo para cada ayllu, por isso, durante o período colo-
nial espanhol, os índios retiraram os cadáveres de seus entes dos ce-
mitérios cristãos e os levaram de volta ao cemitério de seus antepas-
sados (Cieza de León, 1991, p.181-4).

Garcilaso de la Vega (1991, v.I, p.33-5)  denomina de barbárie o
período pré-incaico, em que, segundo ele, os povos viviam em ca-
vernas, sem chefia, e roubavam, assassinavam e eram canibais.4

Sarmiento de Gamboa (1988, p.47-50) completa dizendo que só es-
colhiam um chefe em tempo de guerra, mas que, assim que esta
terminava, voltavam a viver em behetrías ou em desordem.5 Essa é

3 Versão semelhante encontramos em Betanzos (1968, p.9).
4 Também descrevem o período de barbárie os cronistas Múrua (1986, p.95) e

Cieza de León (1991, p.6).
5 A behetría a que nossos cronistas se referem foi analisada no segundo capítulo

deste livro. Podemos citar ainda como exemplos Ondegardo (1990, p.51),
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a visão propagada pelos quipucamayocs, ou seja, os representantes
da tradição oral inca, a quem convinha depreciar o passado em fa-
vor de uma legitimação de seu poder ante os grupos étnicos por eles
conquistados.

Os incas aproveitaram a estrutura do ayllu para estabelecer suas
bases político-econômicas.  Ao conquistarem um grupo étnico, eles
impuseram sua forma de ver o mundo, usando para tal a linguagem
do parentesco. A ancestralidade em comum servia para camuflar as
novas relações de poder, em que os incas passavam a usufruir da
tributação solicitada a esses grupos consanguíneos. Para tal, eram
estabelecidos laços de parentesco entre os curacas e o inca.

Y ansí mismo les dio, a cada dos, vestidos de las ropas de su vestir, e a
cada uno dellos les dio una señora, naturales del Cuzco, de su linaje, para
que fuesen cada una destas mujeres principal del cacique a quien ansí le
había dado, e que los hijos que en tales hubiesen, fuesen herederos de los
tales estados e señoríos que sus padres tuviesen [...] (Betanzos, 1968, p.36)

Nem sempre o domínio incaico foi aceito, pois os cronistas rela-
tam que foram inúmeros os casos de rebelião contra o incário (Mena,
1987; Xerez, 1985;  Trujillo, 1985;  Pizarro, 1978; Hoz, 1986), de-
monstrando assim a debilidade do império, que não foi eficaz na
imposição de sua cosmovisão, fato esse bem aproveitado pelos espa-
nhóis durante o processo da conquista.

Polo de Ondegardo (1990, p.46-50) conta que, durante o período
incaico, diminuíram os confrontos entre os ayllus por terras, pois pas-
saram a ter territórios de tamanho fixo e só as áreas destinadas à pro-
dução do Inca, do Sol e do curaca do ayllu podiam mudar de tama-
nho. Quando eram conquistados novos territórios, tudo era dividido
entre o Inca e o Sol, e o restante era deixado para a subsistência do
grupo subjugado, em que o curaca ficava responsável por tais terras e

 Pizarro (1978, p.45). Jesuita Anónimo (1968,  p.175), Santillán (1968, p.104)
e Cieza de León (1991, p.6), que também consideraram o período pré-incaico
um tempo de desordem e de behetrías.
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por controlar a prestação de serviços como tributo ao Estado inca. A
terra era comunitária, porém a cada ano o curaca a dividia entre os
integrantes do ayllu de acordo com o tamanho de cada família.

Preguntado si los indios de esta provincia tiene cada uno tierras seña-
ladas por suyas o si todas las tierras son de común y se reparten en cada año
entre los indios por sus caciques o qué orden es lo que en esto se tiene dijo
que los indios tienen sus tierras y chácaras señaladas y que él tiene cargo
cada año de visitarlas para que ninguno se entre en la tierra del otro y que
cuando acaece morir algún indio que no deja hijos y deja mujer da éste que
declara parte de las tierras a su mujer e las demás reparte entre los indios
del ayllo donde era el indio que falleció entre los que los han menester y si el
dicho difunto no deja heredero se reparten todas las tierras entre su ayllo.
(San Miguel, 1964, p.35)6

Para cultivar a terra estatal e construir e reparar os trabalhos de
irrigação e as estradas, era requerido o trabalho individual como um
serviço público depois de estabelecida a conquista do ayllu. Cada
homem tinha que trabalhar por mitas, por turnos, na agricultura e
em outros serviços públicos (Santillán, 1968, p.114-6; La Vega, 1991,
p.261-2; Jesuita Anónimo, 1968, p.178; Cieza de León, 1991, p.147-
-8). A estocagem de grãos, raízes, fibras e lãs para tecelagem era
organizada e levada para os tambos (depósitos) públicos e eles eram
redistribuídos para aqueles que precisassem.

Las hay también que son o almacenes repletos de mantas, lana, armas,
metales, paños y de todas aquellas cosas que se dan o se manufacturan en
estas partes. Hay casas donde se guardan las contribuciones que traen a los
caciques sus tributarios. (Hoz, 1986, p.137)7

6 Ver também Cobo (1964, p.122), Ayala (1993, p.268), Ondegardo (1990, p.46-
-63), Acosta (1954, p.193), Betanzos (1968,  p.34), Zúñiga (1967, p.31), entre
outros.

7 Ver também Ondegardo (1990, p.95), Brizeño (1965, p.161), Xerez (1985, p.87)
e Trujillo (1985, p.206), entre outros.
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Cuidar da lã e do algodão era tarefa para mulheres, crianças e
idosos, que tinham o trabalho de fiar e costurar. O Estado inca não
proveu nenhuma outra necessidade para esses sujeitos, mas, para
sua própria conveniência política, incentivou os cultos e os festivais
religiosos populares (Ayala, 1993, p.239-48). O Sol e a Lua, duran-
te o tempo do império, foram os principais deuses do culto oficial,
pois eram considerados os ancestrais sagrados do Inca, tendo de ser
venerados por todos os ayllus: “Toda esta región fría tiene esta
adoración al Sol y a su hijo, el señor de la tierra, que así le llaman Hijo
del Sol” (Estete, 1987, p.315).8

Existiam outras práticas religiosas em relação a Viracocha, Kon e
Pachacamac, que foram considerados os criadores do mundo, das
plantas, dos animais e dos homens (Cieza de León, 1991, p.50;
Betanzos, 1968, p.49; Jesuita Anónimo, 1968, p.154). Tais deuses
foram tolerados pelo Inca.

A todos mandavan unos y otros que por Dios adorasen al Sol; sus demás
religiones y costumbres no se las prohibían, pero mandávales que se goberna-
sen por las leyes y costumbres que usavan en el Cuzco [...] (Cieza de León,
1991, p.47)

O fato de os incas se dizerem filhos do Sol fez que seus ayllus
tivessem uma organização distinta dos demais. Ao Inca só era per-
mitido casar com sua irmã de sangue para garantir a legitimidade de
sua descendência. Ele tinha direito a várias esposas, ao contrário dos
homens comuns, porém só os filhos com a irmã poderiam disputar
o seu lugar. Dizemos disputar, pois estes tinham que provar ser há-
beis para assumir as responsabilidades de chefiar o Tahuantinsuyu.
O Inca e sua parentela formavam a panaca, que é o mesmo que ayllu
real em quechua. Cada chefe inca tinha suas terras que eram planta-
das pelos yanaconas (servos) ou por hatunrunas (homens comuns)

8 Mais informações sobre esses cultos, ver Santillán (1968,  p.104, 111), Arriaga
(1968, p.201) e Pizarro (1978, p.19).
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em tempo de mita (tributo estatal) (Zúñiga, 1967, 1967, p.25). A
produção proveniente dessas terras servia para o sustento de sua fa-
mília extensa mesmo após a sua morte, pois esta fazia parte da no-
breza cuzquenha conforme as palavras dos cronistas.

Estos señores tenían de costumbre de tomar a sus hermanas por mugeres,
porque dezían que nadie las merecía si ellos no. Auía un linaxe destas
hermanas que desçendia de su misma línea destos señores, y los hijos destas
heran los que eredauan el rreyno, siempre el mayor. Pues fuera de estas
hermanas tenían estos señores todas las hijas de los caciques del rreyno por
mancebas, y estas seruían a sus hermanas principales, que serían en núme-
ro de muchas más de quatro mill. Tenían asimismo todas las yndias que
bien les paresçian, repartidas por estas sus hermanas, que heran muchas.
(Pizarro, 1986, p.47)9

Nas crônicas, encontramos com riqueza de detalhes a história dos
chefes incas, colocando-os dentro do modelo europeu de nobreza
em que estes se sucediam dinasticamente e o filho primogênito era
sempre o herdeiro do trono,10 como verificamos no capítulo ante-
rior. Embora saibamos que isso não corresponde à realidade andina,
trata-se de representações de um mundo desconhecido em que se
fazia necessária a familiaridade de temas para melhor compreendê-
-lo. No caso dos cronistas indígenas, eles tiveram a preocupação de
se fazer entender pelos espanhóis, pois, na maioria das vezes, esta-
vam reivindicando direitos perdidos durante o período colonial. Não
afastamos o fato de que todos eles foram educados por espanhóis e,
no conjunto das práticas culturais, passaram pelo processo de
aculturação já examinado anteriormente, o que não significa que
desconhecessem o passado andino.

9 Muitos foram os cronistas que trataram desse assunto, como Gamboa (1988,
p.63-4), La Vega (1991, p.217, 438, 646-8), Ayala (1993, p.142), Cieza de León
(1986, p.19, 25), Acosta (1954, p.200), Hoz (1986) e Pachacuti Yamqui
Salcamaygua (1993, p.197) e outros.

10 Por exemplo, os cronistas Sarmiento de Gamboa e Pachacuti Yamqui
Salcamaygua.



126 ANA RAQUEL PORTUGAL

Os ayllus de homens comuns, ao contrário das panacas, eram
compostos por uma família extensa em que a endogamia se dava em
relação à macroetnia, mas a exogamia era a prática normal entre as
pequenas famílias. Em algumas crônicas, essas informações apare-
cem bastante confusas, pois havia o hábito entre os membros dessas
parentelas de se autodenominarem irmãos. Porém, alguns cronistas
ressaltaram o fato de o Estado inca proibir os casamentos dentro do
mesmo grupo familiar.

Iten mandamos que ninguno se casasen con hermana, ni con su madre,
ni con su prima hermana, ni tía, ni sobrina, ni parienta, ni con su comadre,
so pena que serán castigados, y le sacarán los dos ojos, y le harán cuartos, y
le podrán en los cerros para memoria y castigo, porque solo el Inga ha de ser
casado con su hermana carnal por la ley. (Ayala, 1993, p.142)

Havia ainda as diferenças entre os ayllus da serra e os da costa, o
que foi muito comentado pelos cronistas, que, por vezes, mostraram
certo desdém e até mesmo desprezo em relação aos povos costeiros.

Ninguno de los señores con mando en esta provincia ha tomado en
cuenta a los habitantes de la costa por considerarlos tan ruines y pobres.
Sólo se servían de ellos para obtener pescado y frutas [...] (Hoz, 1986,
p.132)11

Os ayllus da serra, na maioria das vezes, eram grupos sedentá-
rios e, por isso, possuíam um assentamento territorial, onde tinham
suas casas e terras próprias para o plantio. Embora a terra fosse cole-
tiva, como cada família tinha seu próprio espaço destinado à produ-
ção de alimentos para sua subsistência, eles costumavam construir a
casa nas proximidades dessa área, e, assim, as casas costumavam ser
isoladas umas das outras, conforme as palavras de Pablo Jose de
Arriaga (1968, p.200-21). Algumas vezes, formavam pequenas al-

11 Ver também Pizarro (1953, p.60-3), Titu Cusi Yupanqui (1992, p.34) e Xerez
(1985, p.104).
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deias e até bairros quando moravam em grandes cidades por moti-
vos determinados (Múrua, 1986, p.52-3; Hoz, 1986, p.137; Molina,
1968, p.73; Ayala, 1993, p.276-7), que, no tempo dos incas, costu-
mavam estar relacionados às formas de pagar o tributo devido ao
Estado. Os componentes dos ayllus serranos habitavam espaços de-
finidos e conhecidos, onde todos tinham seus direitos comunais so-
bre as terras, as fontes de água, os pastos, enfim, tudo o que fosse
necessário ao sustento. Os ayllus eram defendidos coletivamente
contra a invasão de estranhos ao seu núcleo parental. Tudo era com-
partilhado e dividido pelo curaca local entre os integrantes do ayllu.

Asimismo tenían cuidado de rrepartir tierras a los naturales de su
gouernaçión, señalando a cada indio lo que le uastaua, y asimismo el agua
que auía de tomar para el benefiçio dellas, si era tierra daçequias, que en
toda la mayor parte deste rreyno las auía y las usauan, aunque fuese en la
sierra donde llueue. Usauan de acequias para el arar las tierras y sembrar,
y después qyedauan a las lluvias. (Pizarro, 1978, p.96)12

Já na costa, segundo alguns cronistas, o ayllu era composto por
uma família extensa, que não necessariamente possuía um territó-
rio. Formava-se um clã, e sua unidade se dava pela ocupação de um
espaço, que podia mudar de acordo com as necessidades do grupo,
que na maioria das vezes se dedicava ao artesanato, à pesca e ao co-
mércio (Relación Sámano, 1985, p.183). Segundo o cronista Pero
Sancho de Hoz (1986, p.131-2), na costa a terra era muito arenosa,
onde não crescia erva e quase não chovia. Porém, o milho e as frutas
se davam bem porque eram regados com água proveniente das mon-
tanhas. As casas dos camponeses eram feitas de junco, e, como não
chovia e fazia muito calor, poucas tinham teto. Por ser região de muita
areia, havia muita gente cega. Escasseavam o ouro e a prata, e o pou-
co que tinham era oriundo de trocas com gente da serra. A área jun-
to ao mar, segundo Hoz, era toda muito semelhante e os homens

12 Ver também Ondegardo (1990, p.68) e Ayala (1993, p.142).
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que aí viviam vestiam roupas simples de algodão, comiam milho
cozido ou cru e carne malpassada.

Os ayllus serranos, por serem grupos que tinham por base o sis-
tema de parentesco e a posse coletiva de um determinado território,
enfrentavam problemas fronteiriços com seus vizinhos, pois seus li-
mites eram demarcados por barreiras naturais ou artificiais, o que
gerou grandes litígios, por vezes, sangrentos, como podemos com-
provar examinando documentação da época. Polo de Ondegardo
(1916), que na segunda metade do século XVI defendia a não perpe-
tuação da encomienda e os índios contra a exploração espanhola, afir-
ma que não existiram tais conflitos por terras, já que esta era coleti-
va em tempos incaicos. Tal pensamento está de acordo com a defesa
de seus interesses, mas os pleitos existentes nos arquivos espanhóis
e peruanos o desmentem.

Nas crônicas, encontramos vários relatos sobre as terras agríco-
las do ayllu que eram divididas em lotes denominados tupus.

Era bastante um tupu de tierra para el sustento de um plebeyo casado
y sin hijos. Luego que los tenía le daban para cada hijo varón otro tupu e
para las hijas a medio. Cuando el hijo varón se casaba de daba el padre la
fanega de tierra que para su alimento había recibido, porque echándolo de
su casa no podía quedarse con ella.

Las hijas no sacaban sus partes cuando se casaban, porque no se las
habían dado por dote sino por alimentos. Que habiendo de dar tierras a sus
maridos no las podían ellas llevar, porque no hacían cuenta de las mujeres
después de casadas sino mientras no tenían quién las sustentase: como era
antes de casadas y, después, de viudas. Los padres se quedaban con las
tierras, si las habían menester. Y si no, las volvían al concejo porque nadie
las podía vender ni comprar. (La Vega, 1991, p.258)

Essa informação de La Vega nos mostra que a mulher não tinha
os mesmos diretos do homem, muito embora, na hora de pagar tri-
buto ao Estado, fosse tão penalizada quanto.

Nesses pequenos tupus, também estavam os pastos, as fontes e as
terras destinadas à produção para a huaca. As terras que sobravam
por não serem necessárias à manutenção do ayllu foram tomadas pelo
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Estado inca, que as destinou à produção estatal e do Sol (Gamboa,
1988, p.134-5). Podemos verificar que, nos séculos XV e XVI, ha-
via três tipos de direito à terra: coletivo, estatal e familiar, este, de
certo modo, privado.

Constatamos, então, que os territórios pertencentes aos ayllus
eram bem conhecidos por seus integrantes, que podiam circular li-
vremente neles, não impedindo que outras pessoas neles circulassem,
desde que não permanecessem, caso contrário, seriam expulsas.

Os ayllus andinos, para melhor controlar os diversos microclimas
e ter acesso a todo tipo de alimento, deslocavam algumas de suas
famílias a lugares distantes para que pudessem cuidar de plantações
diversas. Por isso, os espanhóis que fizeram as primeiras visitas na
região norte dos Andes foram unânimes em descrever o quanto eram
pequenas as aldeias dos ayllus ali encontradas, mais conhecidas por
llactas (Holguin, 1989, p.207). Muitas possuíam apenas dez pes-
soas em duas ou três casas, e em uma dessas aldeias vivia o curaca,
constituindo, assim, a principal aldeia do suyu (território) desse ayllu
(La Bandera, 1965, p.96-104).

Preguntado si los indios que están em la coca son naturales de la tierra
o mitimaes puesto de otra parte y de dónde son naturales dijo que los tres
indios que están en la coca de Pichomachay son el uno del pueblo Pecta otro
de Atcor y otro de Guacas [...] (Zúñiga, 1967, p.43-4)

As atividades produtivas dentro do ayllu eram compartilhadas
por todos, incluindo mulheres, anciãos e crianças. Os instrumentos
e as técnicas eram rudimentares, e o trabalho se organizava partin-
do de uma cooperação mútua (ayni), em que a colaboração e a reci-
procidade ocorriam entre todos os membros do ayllu. Não existia
diferença entre ricos e pobres, dominadores e dominados, apesar
da presença do curaca, pois este nada decidia sem consultar outros
integrantes do ayllu, sempre atendendo aos interesses da coletivi-
dade (Falcon, 1867, p.470; La Vega, 1991, p.255-85; Ayala, 1993,
p.183-5; Molina, 1968, p.75; Cieza de León, 1991, p.54-5), fato que
muito mudou no período colonial, conforme verificaremos. Ele era
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o responsável, junto com um conselho de chefes de família ou ho-
mens idosos, por solucionar todos os problemas locais, civis, políti-
cos e administrativos, assim como a divisão da água e das terras e os
crimes dentro do grupo. Ele governava de acordo com os costumes,
e o conselho reforçava seus decretos. Porém, os crimes contra a reli-
gião, o Estado e o Inca eram considerados problemas concernentes
ao Estado, sendo julgados diretamente pelos representantes do im-
perador, podendo receber a pena de morte: “De suerte que los vícios
eran bien castigados y la gente estaba bien sujeta y obediente. Y aunque
en las dichas penas había exceso, redundaba en buen gobierno y policía
[...]” (Santillán, 1968, p.107).13

Nas crônicas, também encontramos referências aos ayllus de
mitmaq, que não estavam concentrados em um só lugar, mas espa-
lhados em um ou mais ayllus em diferentes regiões do Tahuantin-
suyu. Isso significa que seus territórios estavam em diferentes pisos
ecológicos e que suas casas podiam ser construídas em terras de
outros ayllus.

Los reyes incas transplantaban indios de unas provincias a otras, para
que habitasen en ellas. Hacíanlo por causas que les movían – unas en
provecho de sus vasallos, otras en beneficio propio –, para asegurar sus
reinos de levantamientos e rebeliones. (La Vega, 1991, p.415)14

Esse tipo de organização, como já vimos, não era desconhecido
para os espanhóis, pois, na Europa durante a Idade Média, foi co-
mum a divisão entre os camponeses de pedaços de terra em diferen-
tes regiões agrícolas com o objetivo de compartilhar entre todos as
terras boas e más para que houvesse igualdade na produtividade.

13 Ver também Ondegardo (1916, p.13, 65), Jesuita Anónimo (1968, p.178) e Cieza
de León (1991, p.77).

14 Ver também Gamboa (1988, p.111),  Ondegardo (1916, p.79) e Ayala (1993,
p.148), Cieza de León (1991, p.63), Matienzo (1967, p.9),  Santillán (1968,
p.114),  Cangas & Otazu (1991, p.139,140)  e “Instrucción que el Marqués
Francisco Pizarro dio a Diego Verdejo...” (1921, p.22-3).
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Nos Andes não foi diferente, agregando-se o fato de que os ayllus
queriam ter acesso a produtos de diferentes regiões para satisfazer
todas as necessidades de subsistência, bem como obter produtos para
o intercâmbio, mas nunca com fins acumulativos. Além disso, a ne-
cessidade de descansar os campos agrícolas também era responsável
por essa descontinuidade territorial.

Na serra encontramos ainda os ayllus que não tiveram território
nenhum, pois eram compostos por yanaconas, ou seja, servos que
em troca de seu trabalho tinham a permissão do Inca para habitar
suas terras e que, embora pudessem pertencer a um só ayllu, po-
diam estar divididos em duas ou três regiões distintas e até mesmo
bem distantes entre si.

Asimismo tomaba el inga y aplicaba para sí, de cada valle o provincia
yanaconas, el número que le parescía, y estos escogía de la mejor gente y los
más hijos de curacas, y gente recia y de buena disposición, a los cuales,
como criados suyus, les hacía esemptos de los curacas, que no tenían en
cuenta con ellos, salvo el gobernador del inga, que les ocupaba en cosas de
su servicio, y algunos llevaba al Cuzco y los tenía en su servicio, y a éstos
hacía algunas veces curacas en sus provincias. Otros ponía en las casas de
los señores muertos, porque como siempre había de estar el servicio en pié,
en faltando algunos yanaconas y servicio, suplíalo el inga de los que él
tomaba y hacía en cada provincia. (Santillán, 1968, p.114)15

A documentação do século XVI também mostra que as pacarinas
ou locais de origem, na maioria das vezes, ficavam em regiões dis-
tantes dos seus ayllus e, por vezes, eram adoradas por diversos ayllus
que formavam uma macroetnia.

[...] que cada ayllo y parcialidad de los indios tiene su principio, y
Pacarina, que ellos llaman particular y nombran y la adoran y ofrecen
sacrificio, llamándola Camac, que es Criador, y cada uno dice que tiene su

15 Ver também Betanzos (1968, p.54), Cieza de León (1986, p.52) e “R. Provision
dando licencia a los pobladores del Peru...” (1953, p.142).
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Criador, unos dicen que tal cerro, otros que tal fuente, otros cuentan de sus
Pacarines muchas fábulas y patrañas. (Arriaga, 1968, p.220)

Os ayllus conservavam junto a si as múmias de seus antepassa-
dos, que igualmente eram adorados, assim como suas huacas. As
múmias eram chamadas de malquis e possuíam até chácaras (Cangas
& Otazu, 1991, p.49), que eram semeadas por seus familiares, pois,
como forma de reverenciá-las, levam-lhes comida, bebida e outras
oferendas diariamente. Em época de festas, as múmias eram levadas
para o povoado em meio a muita música e dança, e as pessoas fica-
vam dia e noite espantando as moscas, conforme o relata Pero Sancho
de Hoz (1986, p.142).16 As huacas, segundo Pierre Salomon (1991,
p.16-7), eram os objetos sagrados que simbolizavam a origem do
grupo clânico e podiam ser montanhas, cavernas, múmias e até anti-
gas ruínas. As huacas representaram importantes corporações so-
ciais e políticas, pois o chefe do ayllu era sempre o descendente da
huaca, e, por isso, cada ayllu tinha a sua huaca particular, diferente-
mente da pacarina, que podia ser compartilhada por vários ayllus.
Segundo o manuscrito de Huarochiri, as huacas serviam para resol-
ver todos os problemas do grupo e, por isso, tinham seus próprios
sacerdotes e sacerdotisas (Ávila, 1987, p.229) que serviam de inter-
mediários e cuidavam delas.

[...] porque cada parcialidad o ayllo tiene su huaca principal, y otras
menos principales algunas veces, y de ellas suelen tomar el nombre muchos
de aquel ayllo. Algunas de estas las tienen como a guardas y abogados de
sus pueblos, que sobre el nombre propio llaman Marca aparca o
Marcacharac.

Estas huacas tienen todas sus particulares sacerdotes, que ofrecen los
sacrificios, y aunque saben todos hacia dónde están, pocos las ven, porque
ellos se suelen quedar atrás y sólo el sacerdote es que le habla y ofrenda.
(Arriaga, 1968, p.202)

16 Outros relatos interessantes sobre os malquis podem se encontrados em Pizarro
(1986, p.52), Matienzo (1967, p.128-9) e outros.
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Os ayllus aliados que ocupavam territórios vizinhos constituíam
organizações mais amplas, que são chamadas de huarangas no norte
e de sayas no sul. Por isso, quando os espanhóis deram o nome de
parcialidades aos ayllus, às huarangas e às sayas, que é o mesmo que
metades, não ficaram muito distantes de compreender a organiza-
ção dessas unidades étnicas, pois tal palavra no século XVI signifi-
cava porção de uma parte maior. Quando os ayllus eram indepen-
dentes uns dos outros, os espanhóis os chamaram de behetrías, pois,
como já vimos, na Alta Idade Média hispânica, o vocábulo behetría
foi usado para indicar a liberdade que alguns habitantes de povoa-
dos tinham de trocar de senhor feudal quando quisessem. Esse sis-
tema tornou-se tão confuso que posteriormente esse termo foi utili-
zado como sinônimo de desordem, anarquia, desgoverno etc. Esse é
o sentido utilizado pelos cronistas do século XVI quando se referem
aos ayllus sem chefes, ditos por eles behetrías andinas (Fernández de
Oviedo, 1959, p.427).

As fontes referentes à região norte dos Andes mencionam a exis-
tência de pachacas ao invés de ayllus, e, de acordo com os dicionários
da época, pachac (Santo Tomás, 1951, p.333; Holguin, 1989, p.270),
entre outros significados, era um grupo de cem famílias nucleares, o
que era bastante apropriado, visto que assim o Estado inca podia
dispor de cem homens capazes de trabalhar quando o Estado neces-
sitasse: “[...] y para tener más particular noticia de todos hizo otra
división y dio cargo de cada cient indios a un curaca, al cual llamaban
señor de pachaca [...]” (Santillán, 1968, p.105).

Embora esse sistema fosse pré-incaico, os incas souberam
reaproveitá-lo a seu favor, e, durante o império, esses serviços obri-
gatórios de cada ayllu foram regulados pelo governo do Estado. Fa-
mílias e cidades foram registradas e divididas por regiões em grupos
de dez, cem e mil, e para cada unidade um chefe era nomeado para
controlar esses serviços. Os cronistas divergem um pouco quanto a
essa divisão, pois uns chegam à divisão de dez mil ayllus, e outros a
fazem de cinquenta em cinquenta, mas todos dizem ser um sistema
decimal que tem como chefe principal o Inca (Gamboa, 1988, p.132;
Ondegardo, 1916, p.56, 1990, p.45; Cieza de León, 1991, p.69).
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[...] y entre cada diez curacas destos escogía el más hábil para mandar
y más hombre, y hacíale curaca sobre los otros nueve, y éste tenía cargo de
los nueve curacas y de su gente, y los mandaba, y ellos le obedecían y
estaban subjetos; a éste llamaban curaca de guaranga, que dice señor de
mill indios. Y cada un señor de pachaca ponía un mandón que le ayudase
cuando él estuviese ausente, y para el gobierno de todo un valle donde
había muchos guarangas, ponía un señor sobre todos que llamaban Huño el
cual era gobernador sobre los curacas de pachaca y guaranga, y ellos le
obedecían como señor. Y para las cosas tocantes al tributo del inga, y para
ser si sus mandatos y régimen que él ponía se guardaban, era sobre todos el
Tocricoc [...]  (Santillán, 1968, p.105-6)

A mita17 era rigorosamente imposta para todos os serviços esta-
tais, para os quais era necessário um enorme contingente de homens
à disposição. Esse trabalho estatal consistia em construir aquedutos,
estradas, pontes, templos, palácios e fortalezas, cuidar dos rebanhos,
trabalhar nos campos, participar das conquistas, de acordo com a
política imperialista do Inca. Como os homens devotavam todo o seu
tempo a esses serviços, o Inca os provia com hospedagem e comida.

Na visita de Huanuco, encontramos dados interessantes sobre a
mita solicitada pelo Inca, que foram coletados por Juan de Mori e
Hernando Alonso Malpartida (1967, p.289-310) em 1549 junto aos
índios chupachos. Todos os anos eram solicitados três casais para
irem trabalhar nas minas de ouro e sessenta nas de prata. Fora isso,
eram solicitados quatrocentos índios para construir paredes em
Cuzco, outros quatrocentos para plantar nas chácaras de Cuzco, cen-
to e cinquenta para servir de yanaconas a Guaynacava (Huayna
Capac), cento e cinquenta para vigiar a múmia de Topa Ynga Yupan-
qui, mais quatrocentos e trinta para servir de guardas em diversas
funções e locais, cento e vinte para trabalhar com plumas, outros
sessenta para coletar mel, duzentos e quarenta para vigiar gado, qua-
renta para plantar pimenta, sessenta para colher coca, quarenta car-

17 “Mitta mitta. A menudo a cada paso cada credo, o momento, o en todas las oca-
siones” (Holguin, 1989,  p.243).
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pinteiros, quarenta ceramistas, oitenta carregadores e uma série de
outras coisas que tinham que ser feitas por turnos, que não necessa-
riamente eram fixos e obrigatórios como acabou ocorrendo com as
mitas coloniais, que tantas rebeliões indígenas geraram. O resultado
de todo esse trabalho era revertido em favor da comunidade, que
cumpria sua tributação junto ao Estado e, caso necessitasse, por meio
do sistema de redistribuição era contemplada com tudo o que fosse
necessário à sua subsistência.

Depois deste estudo sobre as representações do ayllu pré-hispâ-
nico nas crônicas, percebemos que podemos encontrar cronistas que
o interpretaram como uma estrutura baseada em laços de consan-
guinidade ou como espaço territorial habitado por um certo número
de pessoas, mais propriamente, um povoado, ou ainda como uma
representação mesclada em que o ayllu aparece com características
territoriais e parentais. Esse é o resultado das práticas culturais en-
tre espanhóis e indígenas que podem ser vislumbradas nas frontei-
ras discursivas presentes em suas crônicas.

O ayllu colonial nas crônicas

Quando os espanhóis chegaram ao Novo Mundo, fizeram o
repartimiento, ou seja, a apropriação e distribuição de terras e índios
entre os conquistadores. Os espanhóis não tinham a intenção de cui-
dar da terra, logo precisavam dos conhecimentos e da mão de obra
indígenas, e, assim, as propriedades rurais pertencentes ao Sol e ao
Inca foram as primeiras a ser repartidas. Os espanhóis também di-
vidiram as terras dos ayllus, condenando o sistema inca de coletivi-
dade da terra e abrindo caminho para todos os abusos associados ao
sistema de encomiendas18 e reduções.19

18 “La encomienda es una institución de origen castellano, que pronto adquirió en las
Indias caracteres peculiares que la hicieron diferenciarse plenamente de su prece-
dente peninsular. Por la encomienda, un grupo de familias de indios, mayor o
menor según los casos, con sus propios caciques, quedaba sometido a la autoridad
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Francisco de Xerez (1985, p.81) conta que, quando Pizarro che-
gou, a primeira coisa que fez foi repartir as terras entre seus homens,
visto que estes sem a ajuda dos índios não teriam como se sustentar
nem povoar essas terras. Fora isso, segundo ele, os caciques precisa-
riam estar sob o comando dos espanhóis, caso contrário poderiam
sofrer grandes danos. Já com o conhecimento de quais índios admi-
nistrar, os espanhóis os tratariam muito bem e os protegeriam. A
ideia inicial foi uma, mas com o tempo acabou se convertendo em
prejuízo para os índios, conforme o descreve Cristóbal de Molina
(1968, p.64):

[...] les hizo repartimientos y los señaló a los españoles, dando por
provincias de esta manera unas lejos e otras cerca, diciendo que las de
cerca eran para el servicio personal de la casa de cada español [...] y de
aquí quedó esta pestilencia de servicio personal en estos reinos [...]

Percebe-se, consultando a documentação da época, que os euro-
peus desconheciam completamente a geografia do território por eles
conquistado, e, por isso, nas primeiras encomiendas concedidas por
Francisco Pizarro houve grande desigualdade em termos de exten-
são destas, ocasionando uma série de reclamações judiciais. O inte-
ressante é que em nenhum desses processos aparecem os vocábulos

de un español encomendero. Se obligaba éste jurídicamente a proteger a los indios
que así le habían sido encomendados y a cuidar de su instrucción religiosa con los
auxilios del cura doctrinero” (Capdequi, 1941, p.28). Existe muita bibliografia
sobre essa complexa instituição, mas merece destaque a obra de Silvio Zavala
(1973).

19 “[...] la cédula de 26 de marzo de 1546 ordenaba la congregación de los indios con
el propósito de reordenar la tierra, desocupando tierras pertenecientes a indios
para fundar poblados de españoles y de mestizos. Y esta cédula específicamente
introduce la idea de reorganizar la tierra de los indios congregados señalando tierras
de labranza, dehesas y montes. De hecho, el impulso dado a las congregaciones de
indios a partir de 1550 coincide con varios factores: la caída sostenida de la
población indígena; las primeras crisis de abasto de las ciudades de españoles pro-
vocadas por la disminución de la producción indígena, y la disminución del tributo
indígena” (Menegus, 1991, p.31).
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ayllu ou etnia, só são mencionados os curacas como senhores de po-
voados. De qualquer maneira, houve cronistas que perceberam a
existência de grandes grupos étnicos que foram desmembrados pela
coroa, por causa da necessidade de satisfazer inúmeros candidatos a
recompensas pelos serviços prestados. Como exemplo disso, frei
Domingo de Santo Tomás, que se queixou ao rei e ao Conselho das
Índias sobre o regime colonial, que não respeitava a organização dos
grupos sociais indígenas existentes. Por ser grande conhecedor da
língua quechua, ele mostrou que existia uma série de etnias que de-
pois da conquista foram aleatoriamente desarticuladas e transfor-
madas em pequenos povoados pelos encomenderos.

[...] y porque mejor vuestra alteza lo entienda, sepa que un pueblo y
provincia que hera de dos o três mil vezinos y otros mayores y otros menores
tenía un cacique principal y otros dos o tres o quatro caciques menos pricipales
y subjetos al mayor y principal, la qual provincia estaba toda mezclada y
los indios casados unos con otros, y, como heran todos subjetos y inmediatos
a los otros caciques principales, tratávanse todos y comunicábanse como
hermanos en las comidas y contrataciones [...]

[...] Mire vuestra alteza, el señor que tenia debaxo de si mill o dos mill
indios, y se les reparten, que le dexan cinquenta y sesenta indios ¿qué sen-
tirá? Y lo que más es de llorar ¿qué sentirán los pobres indios que se veian
ser todos una misma cosa y debaxo de un señor y se veen agora de tantos y
tan divididos? [...] (Chavez, 1943-1947, p.195-7)

Podemos assim entender quão danosa foi para os grupos étnicos
essa divisão inicial realizada pelos conquistadores espanhóis, pois
sua organização social foi totalmente desrespeitada. O importante
para fazer os repartimientos era saber quantos índios havia à disposi-
ção e quais os seus curacas.

Yten terneis cuidado e ansi uos los mandamos que sepais las parciali-
dades que hay en la tierra de cada cacique e quel es el que mas manda e si
las tuviere asentareis por si cada parcialidad con sus indios aparte con el
cacique que la mandare e pondréis por escripto quanto ay de vna a otra e
quantos indios tiene porque si se hubiere de partir el cacique en dos personas
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sepamos como se a de dividir y se escusen pleitos entre los pobladores e sin
ellos puedan mejor servir a su majestad y entender en la población de la
tierra. (Levillier, 1921, p.21-2)

Nos primeiros momentos da dominação espanhola, os índios
deviam prestar serviço pessoal nas terras de seu encomendero, como
no caso dos primeiros repartimientos feitos por Francisco Pizarro.
Porém, em 1542 a coroa promulgou as Nuevas Leyes20 e suprimiu
esse serviço pessoal indígena e o transformou em obrigação para com
o encomendero, mas, desta vez, em forma de tributo pago anualmen-
te. O encomendero, por sua vez, tinha o comprometimento de dou-
trinar os índios na fé cristã. A cédula enviada por Carlos V autori-
zando a reformulação das encomiendas, que, em geral, eram de
tamanho excessivo, ocasionou uma série de processos que se esten-
deram por anos. Como exemplo, podemos citar o caso de Melchor
Verdugo, soldado que acompanhou Francisco Pizarro, que perdeu
uma terça parte de suas terras,21 e, mesmo depois de sua morte, a
viúva deu prosseguimento ao processo. Para tal, foram feitas novas
visitas na região de Cajamarca entre 1571-1572 e 1578. A visita con-
seguiria o número de índios, o valor do repartimiento na época em

20 No Peru, os conquistadores estavam alheios às discussões em defesa dos índios
e sentiram as Nuevas Leyes apenas como uma intolerável interferência da co-
roa. Para eles, a América era terra de conquista, e à classe que haviam combati-
do correspondiam os privilégios e as responsabilidades do poder. A massa de
trabalhadores deveria colocar seus esforços a serviço das castas superiores. As
Nuevas Leyes atentavam, dessa forma, contra essa organização porque livra-
vam os servos da dominação direta dos encomenderos, que lutavam pela perpe-
tuação das encomiendas (Villaseñor, 1975, p.34-5).

21 “E ansi visto que por el dicho señor gobernador la dicha visitación e como por ella
paresce tener el dicho repartimiento de Caxamalca los dichos tres myll e quatro-
centos e noventa e tres indios e que es exçeçibo repartimiento e muncho numero de
indios e como excesivo repartimiento de la dicha cedula e provisión real de su
Majestad e reformando el dicho repartimiento de Caxamalca apartava e aparto
sacava e saco del por via de reformacion myll indios de visitación en las parciali-
dades e en los indios que cada una dellas se visitaron hasta cumplir el dicho numero
de los dichos myll indios” (Archivo General de Indias, Justicia, leg.415, n.2,
f.200v, 1540).
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que Pizarro o encomendou a Melchor Verdugo, bem como o seu va-
lor quando Vaca de Castro reformou a encomienda e, por fim, o valor
desta na época da visita. No expediente dessa visita, encontram-se
esse processo e, como provas, a cédula de encomienda de Pizarro, a
visita de Cristóbal de Barrientos de 1540, a relação de reforma das
encomiendas e finalmente a visita de 1571-1572 e 1578. Essa visita
foi colocada por Francisco de Toledo ao encargo de Diego Velázquez
de Acuña em 1571, mas não pode ser confundida com a Visita Ge-
neral del Peru ordenada por ele. Como só tinha cento e cinquenta
dias para realizá-la, Diego Velázquez não a terminou, e, por isso, foi
prosseguida em 1578 por Diego de Salazar (Canseco & Remy, 1992,
p.39-44). Processos como este há em demasia nos arquivos espa-
nhóis referentes ao final do século XVI e a todo o XVII. Embora o
resultado deles não seja o que nos interessa, podemos afirmar que se
trata de importantes documentos para entendermos a organização
social indígena, pois, apesar de não mencionarem os ayllus, ofere-
cem, por vezes, características relativas a eles.

Nessas divisões e expropriações, os ayllus que estavam integra-
dos a unidades maiores de caráter político, as quais eram denomina-
das parcialidades ou suyus, foram desarticulados acabando com a
coletividade de propriedades indígenas. Na costa e nos vales, onde
os espanhóis fundaram suas cidades, esse acontecimento foi mais
marcante, o que não significa que não tenha acontecido algo seme-
lhante na serra.

[...] los corregidores que les cabe por suerte caer em valles calientes
donde se coge trigo y maiz hazen muchas sementeras haziendo trabajar a
los indios en ellas y quitándoles por fuerça sus tierras y en las tierras y
chacaras de españoles siembran tanbien contra la voluntad dellos y no ay
contradecir ni decirles nada [...] (Archivo General de Indias, Lima, leg.
140, 1609, f.2r)

Diante de tanto abuso por parte dos encomenderos, Carlos V en-
viou vários documentos numa tentativa de controlá-los mesmo de-
pois das reformas ordenadas em 1542.
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Por cuanto nos somos informados que en las nuestras Indias, islas y
tierra firme del mar océano algunos españoles de los que en ellas residen
que tienen indios encomendados, porque los caciques de los pueblos que
ansí tienen en encomienda se quejan de los tributos demasiados que les
llevan y de otros agravios que reciben y ansimismo porque acogen en sus
pueblos religiosos que les enseñen la doctrina cristiana y adviertan de lo
que les conviene, diz que les buscan achaques y cosas por donde los des-
truir y hacer todo el daño que puedan, y ansí sin causa justa hacen
pedimientos y ponen acusaciones a los tales caciques ante las justicias
ordinarias, las cuales por complacer a los dichos españoles privan a los
tales caciques de sus cacicazgos no se pudiendo ni debiendo hacer de
derecho, y queriendo proveer en ello [...] (Archivo General de Indias,
Indiferente, leg. 424, libro 21, f.35v, 1547, f.35v)

Tais documentos serviram apenas para chamar a atenção dessa
situação, mas não conseguiram revertê-la. Guaman Poma de Ayala
(1993, p.343) chama a atenção para isso ao afirmar que, por causa
dos encomenderos, padres e demais espanhóis, a terra estava ficando
despovoada e o rei ficaria pobre, pois os índios tinham perdido chá-
caras, pastos, mulheres e filhas, e isso estava acarretando um núme-
ro enorme de processos e gerando grande descontentamento por
parte dos indígenas que não queriam mais trabalhar.

Entretanto, Juan de Matienzo (1967), que foi um defensor da per-
petuação da encomienda, ao contrário de Guaman Poma de Ayala
(1993) e de Polo de Ondegardo (1916, 1990), por exemplo, assinala
que seria uma temeridade o não prosseguimento das encomiendas,
visto que os índios fugiriam dos campos e toda a colônia ficaria des-
povoada. Para ele, os índios dependiam dos encomenderos até para
comer, e aqueles que tinham algum tipo de comércio ou suas pró-
prias chácaras, na falta de compradores para seus produtos, tam-
bém iriam embora. Tudo isso junto significaria um grande prejuízo
para a coroa. Além disso, para Matienzo (1967, p.98-9), reduzir os
índios a um determinado local seria fundamental para poder
cristianizá-los, protegê-los e utilizar a sua mão de obra. Tal necessi-
dade era urgente, pois, após a ascensão de Felipe II ao trono em 1556,
a falência do império se fez visível, o que causou a necessidade de
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conseguir ingressos que poderiam ser alcançados até com a venda
da perpetuidade das encomiendas.

Hernando de Santillán (1968, p.121) critica severamente os
encomenderos e descreve todas as atrocidades que praticavam contra
os índios para deles conseguirem não só o serviço pessoal, mas prin-
cipalmente ouro e prata. Obrigavam os curacas a conseguir grandes
quantidades desses metais preciosos, o que, por ser impossível, le-
vou ao suicídio de muitos deles, que se viam humilhados pelos espa-
nhóis e sem ter como escapar a tal suplício.

Em sua crônica, Titu Cusi Yupanqui (1992, p.64) relata um con-
fronto que teve com um encomendero vizinho por posse de índios
fugitivos. Esses índios haviam sido maltratados pelo encomendero e,
por isso, se refugiaram nas terras de Titu Cusi, que os protegeu. Esse
fato gerou grande revolta por parte do encomendero, que ameaçou
Cusi de invadir suas terras e guerrear violentamente. Titu não se
amedrontou e foi ao encontro dele, que não apareceu, e, assim, aca-
bou por tomar conta de mais de quinhentos índios, que agora esta-
vam a salvo da exploração do encomendero. Histórias como essas são
comuns, principalmente durante o século XVI, em que encomenderos
viviam disputando a posse de terras e índios. A exploração da mão
de obra indígena era tão excessiva que assustou muitos espanhóis,
que chegaram a escrever sobre isso ao rei.

[...] todos los pueblos de encomenderos es lastima ver de la manera
que lo passan porque toda la vida estan ocupados los indios en hilar texer
la ropa de la tassa que estan obligados a pagarles tienen en esto los
encomenderos tanto señorio que ansi mandan a todos los indios mas que
si fueran sus esclavos [...] (Archivo General de Indias, Lima, leg. 140,
f.9v, 1609)

O tributo que era cobrado aos índios era demasiado, e Polo de
Ondegardo alertou para o fato de que isso causou um número maior
de processos, porque antes os índios plantavam nas terras do Inca e
do Sol, e agora, desde que encontraram as minas de Potosi, não ti-
nham mais essa obrigação. Sendo assim, acharam que tinham o di-
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reito de plantar a terra para si mesmos e passaram fazê-lo até em
terras de outras comunidades.

[...] e de aqui resultan tantos pleytos e diferencias porque algunos pueblos
salían a sembrar por los dichos efectos em comarcas de los otros por dife-
rentes rrespectos, e por aver muchos indios o poca tierra [...] (Ondegardo,
1916, p.76-8)

Esse abuso na cobrança de tributo se deveu à ganância dos
encomenderos, que nunca estavam satisfeitos. As ordens de Carlos V
eram de não maltratar os índios, e, quanto ao tributo a ser cobrado,
deveria ser de acordo com as possibilidades do grupo, de maneira a
não colocar em risco a vida dos índios nem molestá-los (Libro de
cabildos, 1935, p.56, 65).22 Como essas ordens nunca foram respei-
tadas, os grupos indígenas foram extremamente prejudicados, le-
vando à queda demográfica e à desarticulação dos ayllus, que agora
estavam repartidos em diferentes encomiendas. A desculpa para isso
era que os índios habitavam locais de difícil acesso, e, por isso, era
necessário reduzi-los em áreas próximas às fazendas ou minas. Po-
rém, reduzir os índios significava fazê-los abandonar suas aldeias,
onde estavam localizadas suas terras comunais originais. Assim, as
novas cidades estabelecidas juntaram dois, três ou mais ayllus, to-
dos reduzidos a uma só comunidade.

O grande mentor das reduções de índios foi Juan de Matienzo,
assessor de Toledo, que elaborou as instruções para realizar esses
novos povoados. Eles deveriam ser construídos em locais de terra
fértil que tivessem água em abundância e bons pastos para o gado.
Em princípio, não se deveriam tomar terras dos índios sem o con-
sentimento destes, ou então outras terras deveriam ser dadas aos ín-
dios em troca daquelas de que os espanhóis se apropriassem. Nesses
povoados deveriam viver espanhóis e índios, e estes seriam cristia-

22 Juan de Matienzo (1967, p.44) também frisou essa preocupação em não explorar
os índios e taxá-los de acordo com o que eles davam ao Inca, para que eles tives-
sem condições de cuidar de suas famílias e suprir todas as suas necessidades.
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nizados e educados e trabalhariam na construção das casas e demais
funções solicitadas pelo chefe do povoado. Os índios deveriam pa-
gar tributo em forma de mita agrícola e mineira, ou seja, trabalha-
riam durante um determinado tempo nas terras da redução e, no
restante do tempo, poderiam se dedicar às suas próprias terras. Foi,
então, organizada a Tasa de la visita general de Francisco de Toledo
(Toledo, 1975) que tinha por objetivo saber o número de índios tri-
butários, o que tributavam e qual o novo tributo a ser pago. A polí-
tica de governo de Toledo visava organizar as reduções para que es-
tas fossem depósitos de mão de obra e, assim, acabar com a dispersão
indígena, o que também gerou o fim de muitos ayllus. Ele restabele-
ceu a mita inca, mas só em relação ao trabalho por turnos, pois dessa
maneira conseguiu intensificar a produção mineira. Matienzo (1967)
e Toledo (1986) tinham consciência da dificuldade que significava
colocar suas propostas em prática, já que os encomenderos sempre
estiveram acostumados a explorar a mão de obra indígena. Por isso,
eles os ameaçaram com a possibilidade de punição, o que não foi de
grande valia, pois, mesmo assim, a população indígena continuou
sendo alvo de grandes agravos. Os índios que deveriam ser remune-
rados por seu trabalho raras vezes foram pagos: “[...] guardan estos
ganados los yndios por sus ayllus y no se les paga por la guarda dellos
cossa alguna y pagan su tassa por entero [...]” (Archivo General de
Indias, Lima, leg. 129, f.5r, 1582).

Quando os integrantes de ayllus estavam distantes de seus suyus,
por uma razão ou outra, perderam suas terras para os conquistado-
res, que imediatamente as tomavam para si, adquirindo-as pela força
ou via composição com a coroa da Espanha. Esse fenômeno, junto
com a mita colonial, acompanhado pelo processo de reduções levou à
desestruturação das comunidades indígenas. Os ayllus viveram gran-
des problemas socioeconômicos durante o período colonial, pois per-
deram quase tudo o que tinham e foram forçados a trabalhar de graça
para os espanhóis. Como a redução era essencialmente inspirada por
motivos utilitários, muitos índios foram reduzidos para trabalhar em
minas e fazendas de espanhóis. A Coroa espanhola dizia que era jus-
to e razoável que os índios que tivessem sido pacificados e reduzidos
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à obediência e vassalagem também pagassem tributo em reconheci-
mento ao domínio real e prosseguissem pagando tributo aos seus pró-
prios chefes. A desculpa de doutrinar os índios era o pretexto para o
repartimiento e encomienda, pois os índios eram considerados mate-
riais exploráveis e o encomendero recebia o tributo de duas formas, em
espécie (dinheiro ou frutas) e em serviços prestados.

As encomiendas e as reduções simbolizaram o método de expro-
priação das propriedades dos ayllus que escaparam da espoliação
inicial de divisão das terras, nas quais ficavam os indígenas traba-
lhando em troca de comida. No regime inca, os nativos trabalhavam
sem remuneração, mas recebiam tudo de que necessitavam, e, no
sistema colonial, só lhes era dado o mínimo para o seu sustento.

[...] dijo que el día de hoy tributan a su encomendero en las cosas que se
contiene en la tasa en que hay la diferencia que por ello parece y que se
reparte este tributo entre casados y los solteros de común a cada indio un
tanto que es a un indio casado una manta de algodón y que asimismo en un
año le cabe a pagar media fanega de trigo en seis meses y le cabe algunos
ovillos de hilo para toldos y costales y pañizuelos y manteles y otras cosas y
de esta manera le tributan y que en tiempo del ingá tenían menos trabajo
porque las mujeres ni los viejos no trabajaban y les hacían chacaras a los
que se ocupaban y trabajaban en le tributo y que al presente trabajan todos
[...] y que no le dan otra paga más de que cuando trabajan les dan de comer
y no otra cosa [...] (Zúñiga, 1972, p.35)

Outro problema que agravou a situação dos ayllus no período
colonial foi o fato de os curacas terem passado a se comportar como
os espanhóis, de acordo com as palavras de vários cronistas. Guaman
Poma de Ayala (1993, p.380, 568) salientou que os curacas faziam
amizade com os corregedores, tornando-se compadres, e, de comum
acordo, exploravam em demasia a mão de obra indígena. Rouba-
vam tudo o que podiam dos índios, fazendo que estes os temessem.

[...] demas desto hazen los corregidores com el casique principal que le
ajunte mucha cantidad de ropa de yndios y de yndias pagandosela a quatro
pesos valiendo a cinco y médio e a seis y para ajuntar esta cantidad de ropa
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que pide el corregidor es lastima grande ver de la manera que el casique la
ajunta porque por fuerça la quita a los yndios e yndias y les paga así esta
ropa como los carneros a como el casique quiere de manera que el casique se
queda con mucha plata que le va en hecho tambien su prouecho y muchas
vezes no les paga nada y se queda el casique con toda esta plata en achaque
ques para el corregidor los carneros y ropa que pide y el pobre indio no
habla palabra ni pide a su casique plata ninguna porque todos tiemblan del
[...] (Archivo General de Indias, leg. 140, ff.2v e 3r, 1609)

Vários processos como esse apontam para a exploração vivida
pelos índios em relação não só aos espanhóis, mas também ao seu
próprio curaca (cf. Zúñiga, 1967, p.71; Cangas & Otazu, 1991,
p.515), o que significa que se perderam os laços de familiaridade
que antes mantinham esse grupo coeso e faziam que todos traba-
lhassem para o bem comum. O importante a partir do período colo-
nial foi a posse de terra, o acesso às minas e demais atividades lucra-
tivas. No momento em que os curacas começaram a fazer tratos com
espanhóis, perceberam que também poderiam lucrar com esse novo
sistema e aderiram a ele, mesmo em detrimento de seu próprio ayllu.

O período colonial para os grupos indígenas simbolizou uma troca
de relações de domínio, pois, se antes eles pagavam tributo ao Inca,
agora pagavam ao encomendero, aos sacerdotes e à coroa. A diferença
é que os novos mecanismos de exploração estavam orientados pela
lógica acumulativa, enquanto, no tempo dos incas, o trabalho era
compensado mediante um sistema de redistribuição de bens, e isso,
no período colonial, foi totalmente suprimido. Foi necessário o de-
senvolvimento de estratégias de adoção e aceitação das instituições
espanholas por parte dos indígenas, que as reinterpretaram segun-
do seus próprios modelos. Os cronistas indígenas demonstram isso
em suas obras, que se tornaram instrumentos de diálogo com o mun-
do hispânico. O ayllu colonial é um exemplo dessa adaptação, que
se tornou necessária ante a planificação espanhola que contemplava
o vínculo territorial acima do consanguíneo.
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“Y no hay remedio en este reino”

Que los mayordomos se hacen justicia, y prenden y castigan y los
encierran en sus despensas y en sus casas a los indios y a las indias; también
piden media docena de mitayos y media docena de mitayas, y le hacen hilar
y tejer, y tienen panaderas, chicheras y pulperas, y muchos yanaconas y
chinas, muchachos, cocinera, ama, despensera y mucho aparato, de esto se
huelga el encomendero, corregidor, padre, antes le deposita a las indias a
su casa, y así se hacen grandes putas, y así no multiplican los indios y no
hay remedio en este reino. (Ayala, 1993, p.417)

Guaman Poma de Ayala (1993) expressa com suas palavras um
exemplo de contradição e de discurso que se encontra na fronteira
das representações de dois mundos, o espanhol e o indígena. Isso é
explicável, na medida em que sabemos que ele é oriundo de uma etnia
outrora subjugada pelos incas e ao mesmo tempo um homem que foi
criado e educado por espanhóis. Se, por um lado, suas raízes o levam
a denegrir a imagem dos incas e, desse modo, a legitimar a conquista
espanhola, por outro, diante das discrepâncias coloniais, ele usa o dis-
curso indígena para defender os direitos dos povos andinos diante
desse “outro” tão ou mais destrutivo que os antigos incas.

O processo de resistência adaptativa que os indígenas viveram
fica visível nas crônicas quando pesquisamos as representações do
ayllu, pois nelas transparece a continuidade cultural ocorrida na his-
tória desses povos, que, mesmo tendo passado pelo processo de con-
quista, colonização e aculturação durante o século XVI, consegui-
ram manter suas principais características culturais.

Até 1550, o ayllu constituiu o núcleo de resistência da sociedade
indígena ante a colonização espanhola, pois, apesar das mudanças
acarretadas pelo domínio dos brancos, os índios prosseguiram com
suas crenças e seus costumes. Com a morte de Atahualpa, acabou o
culto oficial ao Sol e ao Inca, mas eles ainda tinham as suas huacas
para adorar (Wachtel, 1976a, p.210). Como vimos, durante o go-
verno do vice-rei Toledo, os índios foram obrigados a deixar seus
locais de origem e ir viver em aldeias, onde a priori os evangelizadores
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os podiam doutrinar. Muitos ayllus foram reagrupados aleatoriamen-
te, passando a compor as reduções.

Os índios tiveram seu mundo desestruturado, pois os espanhóis
implantaram uma série de setores administrativos que tinham por
fim prosseguir com seu sistema de colonização.23 Depois de presta-
rem serviços pessoais por muito tempo aos encomenderos, os índios
passaram a ter que pagar tributo em dinheiro. Aqueles que não es-
tavam “encomendados” a ninguém foram então reunidos nas redu-
ções como já verificamos.

O aparato administrativo espanhol serviu para controlar índios
e espanhóis, pois uns trabalhavam e outros tinham tendência a que-
rer ganhar mais do que deviam. Para que os índios não fossem ex-
plorados, foram criadas diversas leis, como as que aparecem na obra
de Matienzo (1967) do período do vice-rei Toledo. Mas, para que
estes não deixassem de pagar os tributos, existiam leis e castigos que
os forçavam a cumprir com seus deveres em relação à coroa de
Castela.

O século XVI teve grande significado para a população indíge-
na, pois seu mundo social, político e religioso foi abalado. Mas algu-
mas características inerentes a esse povo não se apagaram, e, por isso,
apesar dos agravos sofridos, os índios mantiveram seu mundo sim-
bólico e, por meio de suas crenças, perpetuaram hábitos antigos,
como a organização em ayllus. Mesmo tendo sido reduzidos em po-
voados, alguns grupos conseguiram manter suas relações por paren-
tesco, seus costumes e, obscurecidas, mas presentes, suas crenças
religiosas. Tudo isso em relação ao ayllu, pois as ligações existentes
por meio dessa estrutura eram tão sólidas que, mesmo sendo sepa-
rados, os integrantes de um ayllu nunca perderam tais referências.

O resultado da colonização foi descrito pelos cronistas, que cha-
maram a atenção principalmente para o abuso na cobrança de tribu-
tos e para a mortalidade indígena. Polo de Ondegardo (1916) foi um

23 “Estos castellanos, siguiendo conscientemente los pasos de los romanos, primero
tenían que conquistar, después colonizar y por último organizar, gobernar y explotar
sus conquistas” (Elliot, 1990, p.30).
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grande jurista e, por isso, recomendou que se conhecessem bem os
costumes indígenas para saber como governá-los. Embora tenham
sido feitas várias visitas para conhecer esses povos e muitos cronis-
tas os tenham descrito conforme informações coletadas junto aos
grupos étnicos, mesmo assim a colonização gerou grandes mudan-
ças no mundo andino. O próprio Polo de Ondegardo (1916, p.60,
82) foi um dos que mais apontaram os abusos cometidos pelos espa-
nhóis, mostrando que, na época dos incas, os velhos, os doentes, as
mulheres e as viúvas não entravam no cômputo tributário. Além
disso, os índios foram prejudicados de duas maneiras, uma porque
perderam o direito às suas terras e outra porque passaram a pagar
tributo acima de suas condições. Tudo isso junto mostrou que: “[...]
hicieron mas daño los españoles en solo quatro años, quel Ingá en
quatroçientos, porque lo tomaron sin horden [...]” (ibidem, p.103).

Na visita a Yauyos, o corregedor Diego Davila Brizeño (1965,
p.155-6) percebeu a grande queda demográfica ocorrida na região
desde a conquista, pois, segundo ele, em tempos de Francisco Pizarro
havia ali mais de dez mil índios tributários e, em seu tempo, a região
estava reduzida a sete mil. Isso porque a região foi muito molestada
na época das guerras civis entre espanhóis, que por ali passavam e
levavam parte da população para participar nas suas querelas, além
de exigirem muito trabalho agrícola. Cristóbal de Molina (1968,
p.77), El Almagrista, também critica a insaciável cobiça dos espa-
nhóis, que só queriam enriquecer à custa dos excessivos trabalhos
indígenas. Mandavam-nos plantar em suas chácaras, trabalhar nas
minas, no comércio, ser carregadores, pastores, prestar serviço pes-
soal, enfim tanto trabalho que, segundo Molina, em repartimientos
em que antes havia cinco ou seis mil índios sobraram duzentos por
causa da sobrecarga de trabalho que lhes era imposta.

Com esse quadro caótico, não foram poucos os cronistas que ansi-
aram por uma volta ao tempo dos incas como solução para tanta de-
sordem. Martin de Múrua (1986, p.351) elogiou muito o governo
inca, mostrando que este soube respeitar a natureza dos povos, crian-
do leis apropriadas, dividindo as terras e os templos de acordo com
as necessidades de cada grupo. Para o autor, se os espanhóis fizes-
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sem o mesmo que os antigos incas, os índios trabalhariam bem mais
e iriam aumentando em número infinitamente.

O problema é que a antiga ordem dos incas foi pervertida, se-
gundo Hernando de Santillán (1968, p.110), pois, quando encomen-
deros passaram a eleger curacas dentro de seus repartimientos con-
forme o seu gosto e não de acordo com os costumes locais, fizeram
que esses curacas roubassem e explorassem os pobres índios para
poder agradar o encomendero que os fez chefe. A situação era tão
alarmante que muitos índios se alugavam a espanhóis na tentativa
de perfazer o montante necessário para pagar o tributo a eles exigi-
do. Tantos constrangimentos e ainda o fato de muitas vezes terem
que trabalhar em locais prejudiciais à saúde levaram à grande mor-
talidade indígena (ibidem, p.124, 127).

Francisco Falcon (1867, p.461) mostrou que, no tempo dos incas,
o tributo era menor e os índios não tinham de trabalhar tanto, nem
dar ao Inca coisa alguma de sua própria chácara, mas lavravam a par-
te que lhes cabia das terras do Inca e do Sol. O mais importante para
o autor é que, além de não se exigir demais como em tempos dos es-
panhóis, tudo o que era produzido era revertido em proveito dos pró-
prios índios, quando estes necessitassem.

A situação vivida pelos indígenas no período colonial levou à
desarticulação dos ayllus, que foram reagrupados nas reduções e de
onde muitos indígenas fugiram por causa do excesso de trabalho que
lhes era exigido.

[...] los pobres yndios com estas cargas se huyen de sus pueblos de apu-
rados y se van a partes muy remotas a esconder por no poder sufrir tantos
trabajos como sus corregidores lês dan y esto es um tanto extremo que no
cessan todo el tiempo que son corregidores sino es en acosarlos y chuparles y
beuerles la sangre [...] (Archivo General de Indias, leg.140, f.2v, 1609)

Guaman Poma de Ayala (1993, p.753-63) foi o cronista indíge-
na mais fervoroso em suas críticas à conduta dos espanhóis, mos-
trando, ao longo de várias páginas de sua obra, todos os desmandos
por eles cometidos e perguntando ao rei o que fazer se “nesse reino
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não há remédio”.24 Outros o acompanharam nessas ideias e comple-
taram que tal cobiça só poderia ser obra do demônio, como o escre-
veu Titu Cusi Yupanqui (1992, p.16). Mesmo diante de tanta per-
plexidade, o importante é que o mundo indígena não ruiu. Sofreu
danos, modificações, adaptações, mas sobreviveu, e isso está con-
firmado nas crônicas. Esse material que espelha discursos tão dis-
tintos nas entrelinhas deixa vislumbrar o resultado da circularidade
cultural havida entre índios e espanhóis. O ayllu também se modifi-
cou, adaptou-se, resistiu. Muitas das características dos antigos ayllus
foram preservadas, embora o período colonial exigisse grupos alo-
cados em territórios conhecidos e bem delimitados. Assim, o que foi
meramente uma família extensa, detentora ou não de um território,
acabou sendo transformado em espaço territorial com a finalidade
de armazenar mão de obra.

A concepção de comunidade medieval que os espanhóis tinham
foi transformada em redução na América, e, por isso, os cronistas,
desde que tiveram contato com os grupos étnicos andinos, descre-
veram sua organização segundo os padrões europeus, o que ajudou
a compor o quadro de mesclas culturais. Sendo assim, as crônicas
representam uma confluência de discursos culturais que transcen-
dem a realidade colonial, pois apresentam vestígios, pensamentos,
ideais, conceitos e preconceitos sobre um mundo por se desvendar.
O ayllu aparece representado nas fronteiras discursivas espanholas
e indígenas e é fruto das práticas culturais vividas por esses povos ao
longo do século XVI.

O ayllu nas fronteiras discursivas

De acordo com as crônicas, os integrantes de um ayllu podiam
habitar em distintas regiões, pois o que unia essa gente dispersa por

24 Na crônica de Guaman Poma de Ayala, há várias partes em que o autor critica
os espanhóis, e as aqui mencionadas são apenas um exemplo.
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diferentes campos era a crença de que todos eram filhos do mesmo
ancestral a quem cultuavam. Estavam todos sujeitos ao curaca e ado-
ravam seus antepassados, encontrando-se em festas durante o ano.
Essas cerimônias eram compostas por sacrifícios de comidas, puri-
ficação pessoal, cantos e danças, e as pessoas consumiam grande
quantidade de chicha e carne de animais sacrificados. Tais rituais de
reciprocidade e redistribuição reforçavam as alianças entre essa gente,
criando uma identidade. Alguns cronistas representaram o ayllu
como um território, por causa das dificuldades linguísticas e dos
modelos de comunidade medieval, que os impeliram a compreen-
der o mundo andino de acordo com uma divisão espacial e não de
consanguinidade.

Os cronistas descreveram ainda a importância do curaca, que,
além de organizar a mão de obra para servir ao Inca (e depois aos
espanhóis), tinha a responsabilidade de manter o culto aos seus an-
tepassados que lhes haviam dado origem. Um curaca era eleito por
ser considerado o mais apto, hábil e capaz entre todos os outros can-
didatos. Pertencia à linhagem dos fundadores do ayllu, o que lhe
dava o direito de ser o “dono de índios” (Ramírez, 1996). Como re-
presentante do culto ancestral, o curaca visitava sua gente pedindo
sua ajuda para organizar a mão de obra com a finalidade de manter
os edifícios e espaços dedicados ao culto, cultivar a terra e cuidar dos
animais que seriam sacrificados. Por tudo isso, o curaca era consi-
derado algo mais que uma simples autoridade secular e política. Era
comum encontrar entre os sujeitos de um curaca pessoas que esta-
vam ligadas a outro curaca, o que é chamado de “territorialidade
descontínua” (Canseco, 1985, p.401-21), assunto abordado no Ca-
pítulo 3. Embora alguns cronistas tenham tido uma certa dificulda-
de em tratar desse assunto, com o passar do tempo as crônicas agre-
garam mais dados a respeito da dispersão dos povos andinos, o que
suscitou a necessidade de criação das reduções.

Nos Andes não havia propriedade privada, todos tinham direito
de cultivar quanta terra pudessem e o tempo que quisessem. As pes-
soas só tinham direito exclusivo aos bens que plantavam com a sua
semente e sua mão de obra. As casas também pertenciam a quem as
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construía, mas não o terreno onde estavam localizadas. Por causa da
falta de propriedade privada, podemos dizer que a população andina
antes de 1532 vivia em assentamentos cuja ocupação era descontí-
nua, sendo possível encontrar pessoas de ayllus diferentes compar-
tilhando o mesmo espaço (Ramírez, 2001, p.184).

O poder do curaca era flexível, pois não existia um território com
fronteiras estáveis e fixas. Os limites de sua soberania se estendiam
até onde se encontravam pessoas de sua linhagem e que aderiam ao
seu culto. Por sua vez, estas mudavam de residência de acordo com
as necessidades do pastoreio e plantio. Assim, em vez de termos fron-
teiras fixas como nas definições territoriais que conhecemos, temos
“fronteiras sociais” que podiam mudar de ano para ano em razão
das atividades econômicas  (ibidem, 1985, p.423-42). O ayllu não
tinha uma definição geográfica, pois as relações entre seus compo-
nentes eram apenas de consanguinidade e rituais.

O que se pode entender por ayllu no começo do século XVI é um
conjunto de pessoas que não necessariamente viviam concentradas
em um lugar, mas que estavam ligadas por laços de parentesco e de
culto a um antepassado comum. Isso está representado nas crônicas
que examinamos, que no começo não mencionavam os ayllus por
causa do desconhecimento linguístico e do interesse apenas por nú-
mero de pessoas disponíveis para o trabalho a serem divididas entre
os espanhóis. Porém, aos poucos os cronistas começam a ser inte-
ressar pela cultura do “outro”, e vão surgindo verdadeiros estudos
etnográficos, como os de Cieza de León e Juan de Betanzos e, poste-
riormente, os de Polo de Ondegardo, Cristóbal de Molina, Sarmiento
de Gamboa, o Jesuita Anónimo e Garcilaso de la Vega. Como já
mencionamos em outras partes de nosso trabalho, os cronistas espa-
nhóis costumavam basear-se em seus próprios modelos para inter-
pretar o mundo andino, e no caso do ayllu não foi diferente. Essa
estrutura indígena foi equiparada à comunidade camponesa do
medievo europeu, que tinha por base o domínio de um espaço terri-
torial. Laços de consanguinidade só foram importantes até o final
do período romano, depois disso as estruturas sociais se organiza-
vam geograficamente. Essa visão de mundo foi utilizada na inter-
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pretação do ayllu, e, a partir disso, percebemos dois fenômenos que
ocorrem paralelamente na história dos Andes. Por um lado, temos
os discursos iniciais dos cronistas representando estruturas indíge-
nas de acordo com suas familiaridades e com tendência a recriar esse
mundo de modo a que se torne adequado às necessidades coloniais;
por outro, as práticas culturais entre espanhóis e índios, que efetiva-
mente mudaram o curso da história andina. Esses fenômenos em
conjunto foram originando as transformações do ayllu, que de siste-
ma de parentesco foi convertido em espaço territorial, conforme afir-
mamos desde o começo de nosso estudo. Sendo assim, a concepção
fluida de ayllu mudou depois da chegada dos espanhóis como resul-
tado das confluências discursivas e culturais vivenciadas pelos dois
povos. Quando apareceram as crônicas redigidas por indígenas, o
processo de modificação do ayllu já estava consolidado, pois estes só
escreveram no final do século XVI e início do XVII. Mas essas obras
foram essenciais para compararmos as representações do ayllu aos
olhos de europeus e de indígenas e conhecermos mais características
dessa estrutura em tempos incaicos. A importância do sistema de
parentesco foi salientada por eles, pois é a partir dele que os homens
andinos organizam sua vida social, econômica, política e religiosa,
assim como conseguem ter direito à terra e a todos os recursos para
subsistência dos grupos étnicos. Desse modo, nas crônicas indíge-
nas aparecem todos os mecanismos de organização interna dos ayllus,
como vimos anteriormente, e, com base nisso, esses cronistas lutam
por seus direitos diante do espanhol usurpador e responsável pelas
grandes perdas vividas pelos povos andinos. Já os cronistas que com-
preenderam tais mecanismos tentaram mostrar para seus compa-
triotas o quanto é importante respeitar os costumes indígenas para
melhor administrá-los, como o fez Polo de Ondegardo. Outros vi-
ram na dispersão indígena um fator negativo para o sistema colonial
e, por isso, engendraram planos para contornar essa situação, sur-
gindo assim as reduções implantadas durante o governo de Francis-
co de Toledo e planificadas por Juan de Matienzo.

As representações encontradas nas crônicas simbolizam dois
mundos que se encontram em fronteiras discursivas bem perceptí-
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veis, mas que permitem o entrecruzamento de ideias inerentes a es-
sas duas culturas. É possível distinguir os diferentes discursos e os
interesses que levaram à sua produção, além de conseguirmos vis-
lumbrar o resultado desse encontro/desencontro cultural que afe-
tou o mundo indígena e transformou o ayllu pré-hispânico. O dis-
curso junto com a prática colonial transformou o ayllu em estrutura
beneficiadora de interesses espanhóis e indígenas. Os primeiros pri-
vilegiaram a divisão espacial em detrimento da parental para poder
usufruir da mão de obra indígena e acabar com descontinuidade ter-
ritorial de difícil administração. Já os segundos encontram-se divi-
didos em dois grupos. Uns aderiram aos hábitos espanhóis e quise-
ram adquirir ganhos pessoais, explorando a mão de obra de seus
grupos étnicos sem nenhum pudor, passando a ser temidos e odia-
dos. Outros como Guaman Poma de Ayala defenderam seu povo
contra os abusos de encomenderos, padres e até mesmo de curacas,
utilizando para isso argumentos que revitalizavam antigos costumes
indígenas. Nesse caso, o ayllu foi um dos principais temas de dis-
cussão, já que é a base organizacional da sociedade andina.

As práticas culturais vivenciadas durante o período colonial fo-
ram fundamentais para as mudanças ocorridas com o ayllu, poden-
do ser exemplificadas não só com o processo inicial de repartimientos,
como já vimos, mas também com o processo de evangelização, as
doenças introduzidas pelos europeus, que causaram uma baixa de-
mográfica entre os nativos, e a necessidade de facilitar a arrecadação
de impostos e organizar a mão de obra. Esses foram alguns dos fato-
res que em conjunto levaram à implantação da política das reduções
(Mansilla, 1997, p.50,54-60). Estas começaram informalmente em
1540, por causa da mortalidade entre os nativos. Os sobreviventes
iam se aglomerando com outros grupos quando suas linhagens se
extinguiam (Zúñiga, 1972). A partir da década de 1570, o vice-rei
Francisco de Toledo implementou as reduções com o objetivo de
aumentar o poder colonial, concentrando integrantes de vários ayllus
que viviam dispersos em novos assentamentos passíveis de explora-
ção por parte dos espanhóis. As reduções diminuíram o poder do
curaca e acabaram com o culto aos seus antepassados. A conversão
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ao catolicismo significou o fim da identidade como filhos comuns
de um único ancestral. Ao deixarem de identificar-se como sujeitos
a um curaca e filhos de determinadas huacas, os andinos passaram a
identificar-se com um lugar. Esse lugar foi a redução criada para
facilitar o controle de um Estado central europeu.

Ao analisarmos as crônicas, visualizamos esse processo que co-
meçou com dificuldades de interpretação por causa das questões
linguísticas, depois se passou a representar o ayllu como um clã ou
um povoado e durante o período toledano o que passou a interessar
foram os assentamentos de acordo com o modelo de comunidade
europeia. Por isso, ao lermos as crônicas, enfatizamos os discursos
que, convergentes ou divergentes ou simplesmente entrelaçados nas
fronteiras discursivas, construíram imagens do mundo andino, que
podem, por sua vez, ser explicadas historicamente. Essas imagens
não foram apenas fruto dos esforços feitos por europeus, nativos e
mestiços para representar esse mundo por meio dos textos, mas tam-
bém expressões do pensamento que surgiu de uma nascente moder-
nidade ou de uma cultura e sociedade (a espanhola) que vivia a tran-
sição do mundo medieval para o moderno e que tinha por tarefa
compreender a realidade americana e construir uma ordem política
e social nessas terras (Hurtado, 2001, p.113).


