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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho tentamos mostrar as representações de ayllu en-
contradas em algumas crônicas do século XVI e início do XVII, per-
cebendo que, nas suas fronteiras discursivas conjuntamente com as
práticas culturais quinhentistas, nasceu o ayllu colonial que de sis-
tema de parentesco foi transformado em espaço territorial. Analisa-
mos, então, o mundo andino antes e durante as reduções toledanas,
momento de consolidação de tais mudanças.

Começamos por esboçar nosso quadro teórico, sem o qual não
seria possível analisar as crônicas, pois o conceito de fronteiras dis-
cursivas criado à luz da história cultural serviu de norteador nessas
leituras. O jogo de alteridade vivido por espanhóis e indígenas está
explícito nas páginas de suas obras, cabendo a nós pesquisadores
interpretar e reinterpretar essas representações culturais.

Sendo nosso objeto de estudo o ayllu representado nas crônicas
quinhentistas, fez-se necessário conhecer um pouco da história da
Espanha medieval e moderna e do Tahuantinsuyu. Por isso, apre-
sentamos algumas características da Espanha durante o século XV e
retrocedemos no tempo para compreender a evolução da comunida-
de camponesa que serviu de modelo aos espanhóis nas suas repre-
sentações do ayllu. Desenvolvemos ainda uma sintética história dos
incas para facilitar a compreensão do conteúdo das crônicas e perce-
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ber de que modo os espanhóis se apropriaram das estruturas incas
para facilitar o seu sistema de colonização. Um exemplo disso foi a
reutilização da mita incaica, que antes era o tributo pago em forma
de trabalho para o Estado e que os espanhóis transformaram em tri-
buto pago ao encomendero não só em trabalho pessoal, mas também
em espécie e dinheiro. A maior diferença é que no tempo dos incas
todos que participavam da mita estatal eram recompensados pela
redistribuição de produtos armazenados em depósitos estatais, o que
significa que ninguém passava por dificuldades. No período colo-
nial isso mudou, pois os índios passaram a ser explorados de forma
desumana e não viam nenhum retorno de seu trabalho, o que levou
ao descontentamento geral que não apenas originou movimentos de
resistência, mas também levou a atos de desespero como as bebedei-
ras e o suicídio de muitos.

Os estudos atuais sobre o ayllu pouco utilizaram as crônicas, e,
por isso, estas são a base de construção de nosso trabalho. Embora
tenhamos utilizado seus conteúdos ao longo de todo o nosso estudo,
o objetivo principal foi mostrar as representações das características
do ayllu que aparecem nessas obras. Percebemos, no entanto, o quan-
to é difícil conjugar discursos com práticas culturais, visto que nem
sempre sabemos quando um corresponde ao outro ou vice-versa.
As crônicas são um aglomerado de informações que podem ser in-
tencionais ou simples constatações, podem ser relatos etnográficos
ou ainda fruto de total incompreensão do novo. Por isso, para
interpretá-las, foi necessário ter em mente que elas expressam ape-
nas representações de um cotidiano vivido por homens com con-
cepções de mundo distintas.

As mudanças ocorridas com o ayllu foram engendradas ao longo
das primeiras décadas de colonização espanhola para satisfazer ao
mecanismo colonial. Primeiro, houve uma certa dificuldade em se
entender o significado dessa estrutura indígena, o que mostramos
por meio da análise de alguns dicionários da época. Essa confusão
inicial misturada ao desinteresse em compreender essa estrutura ori-
ginou representações cronísticas diversas, resultantes das adaptações
do ayllu às necessidades dos conquistadores. Assim, comprovamos
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que nas crônicas destacou-se a importância da divisão espacial, em-
bora os nossos cronistas tenham sabido descrever a forma como os
incas dividiam e administravam o Tahuantinsuyu por meio do siste-
ma decimal analisado anteriormente. Porém, essa divisão era pauta-
da na principal característica de organização dos povos andinos, que
se dava pela consanguinidade, algo relevado pelos espanhóis, que
perceberam que esse sistema traria problemas para o seu modo de
administrar o trabalho indígena. A estes interessava que os índios
estivessem reunidos num só local para atender às necessidades pro-
dutivas dos encomenderos e da coroa. Por meio das reduções toledanas,
isso se tornou possível. Os índios passaram a habitar nas terras a se-
rem plantadas ou nas regiões de exploração mineira, dois grandes
setores de produção necessários aos colonizadores e à metrópole.

Percebemos então que os cronistas representaram esse conjunto
de práticas culturais, aclarando a forma como o ayllu foi sendo adap-
tado às necessidades coloniais. A influência do modelo europeu de
comunidade camponesa nos primeiros escritos sobre o ayllu e as di-
ficuldades linguísticas foram fundamentais para que as representa-
ções iniciais dessa estrutura estivessem vinculadas à ideia de que um
grupo de pessoas se articula de acordo com o espaço territorial em
que habita e do qual tira o seu sustento. Com o tempo, os cronistas
se deram conta de que a organização dos grupos étnicos andinos não
correspondia a esse modelo. Embora tenham entendido posterior-
mente a vinculação por laços de parentesco desses grupos, o sistema
colonial exigia a organização espacial da mão de obra disponível.
Então, as crônicas passaram a representar o ayllu com característi-
cas incaicas, ou seja, com base no sistema de parentesco, mesclado à
nova roupagem adquirida no conjunto das práticas culturais colo-
niais, em que o território passa a ser o principal ponto de coesão dos
grupos étnicos inseridos no sistema de reduções toledanas, capaz de
satisfazer a todas as necessidades de espanhóis e também de alguns
indígenas, como é o caso dos curacas que passaram a usufruir da mão
de obra indígena para benefício pessoal.

Na confluência dos discursos dos cronistas, visualizamos essas
mudanças que são oriundas de um fenômeno discursivo em conjun-
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to com práticas culturais ocorridas durante todo o século XVI. Esse
entrecruzamento de discursos e práticas quinhentistas deu origem
ao ayllu colonial.


