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APRESENTAÇÃO

Quando usamos a palavra ayllu nos dias atuais, logo pensamos
num povoado ou mais propriamente num território demarcado. No
século XVI, o ayllu representava a forma de organização de uma po-
pulação que vivia dispersa e cuja identidade se dava pelos laços de
parentesco. Depois de analisar as crônicas quinhentistas, pudemos
perceber que o mundo andino deve ser analisado em dois momentos
importantes, antes e durante as instalações das reduções toledanas,
ocorridas entre as décadas de 1560 e 1570. Num primeiro momen-
to, o ayllu era o símbolo da união de uma família extensa; já durante
as reduções, os nativos foram reagrupados em assentamentos para
servirem de mão de obra de fácil acesso e controle. Não foram pou-
cos os casos em que diferentes ayllus terminaram unidos em uma
única redução, o que gerou sérios problemas.

Quando demos início ao estudo do ayllu, tomamos por base ana-
lisar o conteúdo de seis crônicas do século XVI. Para conseguirmos
tal material de pesquisa, fomos ao Peru coletar dados e adquirir bi-
bliografia especializada, já que não dispúnhamos de material no Bra-
sil. Optamos por analisar as crônicas espanholas de Cieza de León
(1991),  Juan de Matienzo (1967) e José de Acosta (1954), e as crô-
nicas indígenas de Garcilaso de la Vega (1991), Joan Santa Cruz
Pachacuti Yamqui Salcamaygua (1993) e Guaman Poma de Ayala
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(1993). De acordo com nossas pesquisas, pudemos constatar que os
cronistas espanhóis identificavam o ayllu com genealogia, linhagem
e território, e que das propostas de reagrupamento indígena de
Matienzo surgiu a identificação de ayllu, redução e comunidade, pois
não era mais o sistema de parentesco que interessava, e sim o
aldeamento dos índios. Nas crônicas indígenas, encontramos cate-
gorias europeias mescladas a padrões culturais andinos, porém os
três cronistas interpretaram consensualmente o ayllu, mostrando ser
uma estrutura baseada em laços de parentesco de grande importân-
cia para a organização do Estado inca.

Como nosso intuito na primeira etapa da pesquisa foi trabalhar o
conceito de ayllu e não a sua representação, como passamos a fazer
posteriormente e cujo resultado aqui apresentaremos, lançamos mão
de estudos contemporâneos sobre essa estrutura que mostravam ser
a comunidade indígena atual um fruto da colonização, levando-nos a
comprovar que a transformação do conceito de ayllu teria ocorrido
no período colonial, tendo como principal fonte a concepção de redu-
ção de Matienzo. Naquele primeiro momento, queríamos encontrar
uma acepção dessa estrutura, mas o resultado não foi o esperado, pois
percebemos que as crônicas apenas nos forneciam pistas, imagens e
representações do ayllu, e não um conceito formal. Partindo dessa
premissa, elaboramos esta pesquisa que visa aprofundar o estudo do
ayllu nas crônicas quinhentistas à luz da história cultural.

Quem primeiro começou o debate sobre o ayllu foi Heinrich
Cunow (1929a) no final do século XIX. Esse tema foi estudado por
diversos pesquisadores, como Tom Zuidema (1964), Billie Jean Isbell
(1974) e Juan Ossio Acuña (1981) etc. Porém, a representação dessa
estrutura prossegue pouco explorada, principalmente a partir da
confrontação das crônicas do século XVI.

Segundo John Murra, uma das instituições andinas mais debati-
das e mais mal documentadas é o ayllu (Murra, 1962). Existem es-
tudos (cf. Uhle, 1911; Valcarcel, 1925; Cunow, 1929a, 1929b, 1933;
Steward, 1963; Anavitarte, 1965; Valera, 1976; Lumbreras, 1981;
Eich, 1983) que sustentam a ideia da existência do ayllu ou hatha
(em quechua ou aymara) desde o período pré-incaico. Nesse perío-
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do, o ayllu seria uma família extensa de linha matrilinear, o que, con-
forme Carlos N. Anavitarte, explica a presença de mulheres curacas
(Anavitarte, 1965).1 Com o desenvolvimento da agricultura, os ayllus
transformaram-se em patriarcados. Esses ayllus tinham por base
estrutural, além dos laços de parentesco, o vínculo religioso. Cada
grupo tinha um antepassado comum e também seus próprios deu-
ses e huacas.2  O território pertencia a todos os membros do ayllu, e a
terra era cultivada comunitariamente por meio da ajuda recíproca.
A reciprocidade era a principal característica dos grupos étnicos or-
ganizados em ayllus. Essa reciprocidade3 inicial se dava entre os
membros do ayllu e o curaca, que era o responsável pela divisão da
terra a ser cultivada e pelo armazenamento da produção. Suas terras
também eram produzidas, bem como as que se destinavam à manu-
tenção das huacas, e o restante dos produtos era redistribuído entre
o grupo.

Conforme María Rostworowski, baseando-se nesse tipo de reci-
procidade, os incas formaram o seu império, o Tahuantinsuyu,4 pois,
à medida que ampliavam suas conquistas, o número de curacas uni-
dos ao Inca  por reciprocidade e por laços de parentesco foi aumen-
tando, o que resultou num crescimento da força de trabalho dispo-
nível (Canseco, 1988a, p.65),  aumentando a produção e gerando o
excedente necessário à manutenção das ligações recíprocas com os
ayllus.

1 Canseco (1988b, p.6-7) afirma que são “numerosas las referencias en documen-
tos de archivos sobre la presencia de mujeres curacas que ejercían directamente el
poder durante los siglos XV y XVI [...]”.

2 Segundo Canseco (1988a, p.296): “o guaca, templo del ídolo o el mismo ídolo”.
3 Para Mauss (1974, p.45, as  “prestações e contra-prestações são feitas de uma

forma sobretudo voluntária, por presentes, regalos, embora sejam, no fundo,
rigorosamente obrigatórias [...]”. Na análise de Marshall Sahlins  (1977, p.151),
é a necessidade de atender aos imperativos do sistema de reciprocidade que
origina o dom. Já para Temple (1989, p.122), o dom e o contradom funcionam
como mecanismos propulsores da produção.

4 “[...] (Tawantinsuyu = las cuatro partes del mundo = todo el mundo), llamado
imperio de los incas por los cronistas del siglo XVI” (Pease, 1992a,  p.35).
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A dificuldade em analisar o ayllu em tempos pré-incaicos reside
na falta de dados arqueológicos que comprovem as informações.
Uma das obras existentes sobre o assunto é Asto: curacazgo
prehispánico de los Andes Centrales, de Danièle Lavallée e Michèle
Julien (1983). Essas duas arqueólogas mostraram como a família ex-
tensa utilizava uma habitação, conforme os resultados obtidos de um
trabalho arqueológico que tratou de reconstruir a ocupação de um
sítio em função do agrupamento familiar.

Para analisarmos o período pré-colonial, podemos utilizar as crô-
nicas espanholas e indígenas do século XVI, tendo claro que esta-
mos lidando com representações, e, no caso dos cronistas espanhóis,
estes, ao depararem com um mundo distinto do seu, traduziram para
sua linguagem tudo o que era relativo ao “outro”, o mesmo ocorren-
do em relação ao ayllu. O europeu da conquista via o que queria ver
e rejeitava aquilo para o qual não estava mentalmente preparado
(Elliot, 1984, p.28). Não podemos nos esquecer de que, apesar de
pertencerem à Idade Moderna, esses homens, que eram movidos pela
ambição de riqueza, estavam imbuídos de categorias do medievo
europeu, ligadas à religiosidade, onde o medo do desconhecido le-
vou-os a imaginar um paraíso além-mar (cf. Todorov, 1983; Silva-
-Santisteban, 1988; Delumeau, 1989; O’Gorman, 1992) e, quando
depararam com a América, assimilaram esse Mundus Novus paula-
tinamente. Nas crônicas indígenas, como na de Guaman Poma de
Ayala (1993), encontramos um esquema de funcionamento do ayllu
e informações sobre o mecanismo de reciprocidade que o justificam.
Sendo esses cronistas espanhóis ou indígenas, o que nos fornecem
são imagens do ayllu que nos podem ajudar a tentar compreender a
diferenciação entre o ayllu pré-hispânico e o colonial.

Na documentação do século XVI, lê-se que o Tahuantinsuyu
nasceu da anexação de diversas etnias, baixo ao controle político-
-religioso do chefe inca, pois este era o filho do deus Sol. A recipro-
cidade, como já mencionamos, foi fundamental para a expansão do
território inca, tanto que os povos que desconheciam esse sistema
não aceitaram a dominação incaica. O Inca estabelecia ligações com
os chefes de ayllus oferecendo presentes em troca de trabalho ou,
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como nos mostra John Murra (1978), estabelecendo laços de paren-
tesco, contraindo em casamento filhas desses curacas. Porém, esse
sistema tornou-se impraticável por causa das grandes dimensões do
império. Desse modo, quando um grupo não aceitava o domínio por
meio da reciprocidade, o Inca colocava um funcionário de sua con-
fiança no lugar do curaca local, estabelecendo, assim, suas regras
organizativas. O aumento do território e da população ocasionou a
necessidade de maior produção para ser redistribuída e atender ao
sistema de reciprocidade.

Polanyi et al. (1957) aplicam os conceitos de reciprocidade e re-
distribuição no estudo de populações africanas, e John Murra (1983)
os reutiliza, caracterizando o Tahuantinsuyu como sendo um Esta-
do5 redistributivo, não porque fosse um Estado com fins humanitá-
rios, mas porque isso era essencial para manter a coesão do império.
Isso ocasionou mudanças na organização produtiva dos ayllus, pois,
se antes a reciprocidade e a redistribuição se davam com base nas
relações de parentesco entre o chefe do ayllu e seus membros, depois
passaram a ocorrer basedas na relação político-religiosa estabelecida
entre esses grupos e o Estado inca (Godelier, 1977).

Durante o domínio inca, os ayllus permaneceram como grupos
ligados por laços de parentesco, e aqueles que tinham a posse da
terra perderam-na, passando esta ao controle do Estado, que, por
sua vez, a dividiu em terra do Sol, do Estado e do povo. A cada ano
era feita a redistribuição de tupus, lotes de terra suficientes para o

5 “Desde el punto de vista antropológico, como político, y tal como lo define Kelsen,
‘el Estado es una sociedad políticamente organizada bajo un ordenamiento coerci-
tivo’. Es exacta la definición del célebre jurista, puesto que al decir ‘políticamente
organizada’ se está refiriendo a sociedades cuya organización incluye varios linajes,
clanes o tribus, y la organización ‘política’ empieza con la unión, domínio o
cooperación de grupos distintos por encima de los lazos de parentesco; y al decir
‘coercitivo’ alude a la característica fundamental del Estado señalada por Max
Weber, quien lo definió como ‘la asociación humana que reclama para si, con
éxito, el monopolio legítimo de la fuerza física’. Como quiera que se lo interprete el
Estado está relacionado con el poder político y con el control de los excedentes de la
producción” (Silva-Santisteban, 1994, p.296-7).
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sustento de cada família. Também eram distribuídas as tarefas de
produção estatal da terra, pois esse tipo de trabalho, ou mita, era o
tributo que o Estado exigia da população em troca de benefícios co-
letivos ou individuais. Desse modo, o sistema comunitário de pro-
dução baseado em laços de parentesco do ayllu é reutilizado no
Tahuantinsuyu com fins expansionistas.

Muitos grupos étnicos permaneceram insatisfeitos sob o domí-
nio inca, pois também foi utilizada a coerção. O crescimento em de-
masia do território dominado originou uma maior demanda de pro-
dutos para serem redistribuídos, e nem sempre o Inca conseguiu
satisfazer os curacas, que esperavam dele presentes e regalias. Esse
descontentamento vai se refletir na chegada dos espanhóis, pois
muitos desses curacas aliaram-se ao inimigo com o objetivo de li-
bertarem-se do jugo incaico e de estabelecerem novas relações de
reciprocidade.

Quando Francisco Pizarro chegou a Tumbez, em 1532, o
Tahuantinsuyu estava dividido pela disputa dos dois irmãos,
Huascar e Atahualpa, pela mascapaicha. O Inca Huayna Capac ha-
via ido guerrear no norte do território incaico e aí morreu vítima de
uma epidemia de varíola e sarampo. Huascar era considerado o me-
lhor candidato a substituir seu pai, visto que ele era filho do Inca
com a coya, esposa principal. Ao contrário do que ocorria nos ayllus
comuns, em que o sistema era patrilinear e exogâmico, entre as
panacas ou ayllus reais a linha de descendência era matrilinear e
endogâmica. Porém, apesar da aparente desvantagem de Atahualpa,
ele tinha direito a disputar o poder, pois também era filho do Inca.
Depois de alguns confrontos com seu irmão, Atahualpa terminou
por vencê-lo.

Atahualpa encontrava-se em Cajamarca quando Pizarro chegou
e o aprisionou. A conquista do povo inca se deu de modo aparen-
temente fácil, pois este não ofereceu resistência, já que não foi ata-
cado. A falta de coesão diante do perigo, a insatisfação de alguns
chefes étnicos em relação ao Estado e a debilidade diante do arma-
mento espanhol foram alguns dos fatores que propiciaram a sua
derrota.
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Depois da conquista inicial, começaram a aparecer os primeiros
documentos que descreveram não só os feitos dos espanhóis, mas
também as organizações das etnias encontradas no que hoje conhe-
cemos por Peru.

O século XVI é extremamente complexo de ser analisado, pois,
como afirma Luis Millones (1981), esse período é o mais importan-
te da história americana porque aconteceram grandes mudanças. A
maioria dos pesquisadores se concentra no estudo desse século, ha-
vendo quem se dedique a um estudo diacrônico da sociedade andina
desde a época pré-hispânica até os dias atuais. No caso específico
das pesquisas sobre o ayllu, dispomos de importantes estudos que
procuram, na evolução histórica dessa estrutura, compreender como
se originou a atual comunidade indígena (cf. Hoffmann, 1988, 1990,
1994).

Um trabalho de destaque é a tese de doutorado de José María
Arguedas (1968), na qual esse pesquisador procurou provar que as
comunidades indígenas contemporâneas são resultado das transfor-
mações ocorridas no período colonial. Nessa época, o vice-rei Tole-
do mandou reagrupar diversos ayllus em reduções, que seriam “so-
brevivências” das comunidades de Castela no Peru, com o intuito
de evitar que os índios fossem explorados só por encomendeiros e
garantir o seu aproveitamento para a economia real. Fuenzalida
Vollmar (1976), como Arguedas, crê que a comunidade indígena teve
origem no período colonial, mas acrescenta que o ayllu, como famí-
lia extensa, vira uma cofradía,6 ou seja, une laços parentais aos ri-
tuais cristãos. Esses estudos partiram da análise de problemas e re-
giões concretas, o que, por vezes, provoca uma fragmentação dos
conhecimentos, acentuando as diferenças regionais e distorcendo a
realidade andina pré-hispânica, colonial e contemporânea (Cock,
1981, p.232-3).

Por haver poucos estudos sobre o ayllu no século XVI, faz-se ne-
cessária uma busca das interpretações encontradas em documenta-

6 Segundo Celestino (1981, p.300), cofradía  “[...] se destingue de la comunidad
porque se funda primeramente con fines religiosos”.
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ção desse período, a fim de perceber o que esses cronistas entendem
por ayllu e como se deu a transformação do ayllu pré-hispânico, que
era um sistema de parentesco para o ayllu colonial de base territorial.

Em síntese, antes da chegada dos espanhóis, o ayllu era um gru-
po ligado por laços de parentesco, além de outras características já
tratadas, e que, sob o domínio incaico, foi inserido num contexto
maior, tendo por função o sistema produtivo do Estado inca. No
período colonial, o ayllu aparece nos relatos de cronistas não apenas
como linhagem, mas também como povoado, acrescentando assim
novas representações. Depois das reduções toledanas, também muda
a sua organização, e o ayllu passa a representar não apenas uma uni-
dade de parentesco, mas também uma unidade política territorial
em que o objetivo foi proporcionar mão de obra disponível para as
tarefas coloniais.

As reduções do vice-rei Toledo ocorreram a partir de 1560, por
isso é importante analisar documentação relativa a todo o século XVI.
Desse modo, poderemos realizar um estudo das diversas represen-
tações dadas ao ayllu por espanhóis e indígenas que o descreveram
desde o período da conquista e também quando essa estrutura foi
inserida no contexto político colonial.

Os cronistas espanhóis, ao tratarem o assunto, não estavam ape-
nas influenciados pela realidade colonial peruana, mas também por
critérios trazidos da Espanha, como a concepção que tinham de suas
próprias comunidades camponesas. Isso, a nosso ver, deve ter sido
determinante nas representações dadas ao ayllu. Por meio de um es-
tudo da confluência de discursos dos cronistas desse período a res-
peito do ayllu, procuraremos coletar informações com o propósito
de perceber o que se confirma e o que se contradiz nesses documen-
tos. A partir daí, poderemos tentar perceber como se deu a identifi-
cação de ayllu com comunidade e redução na passagem do período
pré-hispânico para o colonial.

Conforme opiniões pessoais coletadas junto a pesquisadores pe-
ruanos, alemães e espanhóis, não existe nada sobre o que os cronis-
tas entendem por ayllu e por quê. Existem sínteses sobre a historio-
grafia andina, em que seus autores abordam o conteúdo geral das
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crônicas sobre a história do Tahuantinsuyu (Valcarcel, 1964; Wedin,
1966; Barrenechea, 1986),  mas nenhuma pesquisa que trate especi-
ficamente da representação tida por tais cronistas a respeito do ayllu.

Existem diversas obras de antropólogos e historiadores que tra-
tam da evolução do ayllu. Muitos deles acreditam que a comunida-
de indígena atual tem sua matriz nas reduções toledanas.

Para Matos Mar (1976b), a comunidade não só era resultante da
reestruturação espanhola dos povos indígenas a partir dos antigos
ayllus, como também o era da evolução colonial e republicana.
Arguedas (1968) foi um dos precursores nessa temática, utilizando
fontes documentais, como crônicas e descrições geográficas, para
comprovar sua tese de que a comunidade indígena era fruto de uma
aplicação da comuna espanhola do século XVI. Depois dele, como
já comentamos, Fuenzalida Vollmar (1976) também traçou a evolu-
ção da comunidade indígena durante a época colonial.

Os historiadores têm enfocado esse tema baseando-se em estu-
dos sobre o Tahuantinsuyu. Heinrich Cunow produziu um traba-
lho pioneiro ao comparar o ayllu com a comunidade germânica, mas
sua tese não foi comprovada, dando origem a diversas discussões
(cf. Pease, 1981). Cunow (1929a, 1929b, 1933) também analisou o
sistema de parentesco e a organização social incaica.

Outros trabalhos importantes sobre o ayllu datam do princípio
do século XX. Pesquisadores como Tudela Valera (1905), Uhle
(1911),  Saavedra (1913),  Eguiguren (1914) e Cuneo Vidal (1977)
perceberam a importância dos estudos sobre ayllu para uma com-
preensão do mundo incaico e as transformações ocorridas com essa
estrutura, embora tenham utilizado pouco as crônicas.

Por volta de 1920, surgiu no Peru o movimento indigenista que
tinha por objetivo refletir sobre as questões indígenas (Marzal, 1989).
Nesse período, Castro Pozo (1924, 1963, 1973) escreveu sobre a evo-
lução do ayllu, partindo da situação do índio nas reduções, mas usa
poucas fontes documentais e mais obras secundárias.

Os trabalhos que apareceram até a década de 1950 trataram da
origem do ayllu e de sua evolução até o Tahuantinsuyu (cf. Urteaga,
1931; Riva-Agüero y Osma, 1937; Valcarcel, 1925, 1959). O ayllu
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foi definido como uma unidade de parentesco que tinha caráter
totêmico e de exploração comunitária da terra. Depois dos anos 1950,
apareceram estudos que mudaram a forma de analisar essa temática.
Para Franklin Pease (1978, p.24-5), foram John Rowe, María
Rostworowski e John Murra os responsáveis pela ampliação da pers-
pectiva usada para analisar as populações indígenas durante a Colô-
nia, insistindo os dois últimos na precisão das unidades étnicas e em
sua permanência na história. O ayllu passou a ser analisado dentro
da organização política dos grupos étnicos, dando origem aos estu-
dos regionais dos etno-historiadores. Por meio dos estudos de
Canseco (1972, 1977, 1978a, 1978b) e Murra (1975), sabe-se hoje
que existem diferenças entre os ayllus da costa (norte e central) e da
serra (central e sul). Para Cock (1981, p.237), a “coesão social” é uma
característica de todos os ayllus, na qual se expressam relações de pa-
rentesco, rituais, sociais e econômicas (cf. também Eich, 1983, p.85).

Mesmo com a grande quantidade de dados já coletados sobre o
ayllu, ainda é necessário prosseguir os estudos das interpretações
cronísticas. Atualmente, os pesquisadores podem contar com gran-
de quantidade de documentos publicados, como crônicas, visitas,
litígios, que, em sua maioria, são parte de artigos ou teses de etno-
-historiadores (cf. Canseco, 1977, 1978a, 1978b).

Com a ampliação das fontes documentais à disposição, aparece-
ram muitos trabalhos regionais, como os de Canseco (1977, 1978a,
1978b) sobre a costa norte e central; Spalding (1967) sobre
Huarochiri; Murra (1975) para Huánuco; e Pease (1981) para
Arequipa.

A documentação administrativa colonial é utilizada por estudio-
sos que visam compreender o papel do curaca como intermediário
entre os ayllus e os espanhóis. Existem alguns trabalhos que tratam
desse tema (cf. Varón Gabai, 1980; Canseco, 1983), porém não ofe-
recem informações sobre a estrutura política interna dos ayllus, como
a relação tida entre os curacas menores.

As visitas de Ortiz de Zúñiga (1967, 1972) e Diez de San Miguel
(1964) são fontes importantes para analisar a estrutura familiar e a
organização socioeconômica de grupos étnicos. Foi por meio dessas
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visitas que Murra (1972) elaborou sua teoria de “controle vertical”
de pisos ecológicos na economia andina. Canseco (1977, p.16-9) pro-
vou que também existem grupos étnicos costenhos que não obede-
cem a esse sistema serrano, pois são sociedades especializadas que
não dependem de ecologia diferenciada.

O sistema de parentesco, segundo Mayer & Bolton (1980), foi
analisado por vários pesquisadores, como Rowe (1963) e Zuidema
(1964, 1966, 1991), que se dedicaram à análise do parentesco inca.
Essa limitação se dá por causa da quase inexistência de documenta-
ção sobre outras etnias.

Outro aspecto importante para a compreensão do ayllu é o siste-
ma religioso, pois, a partir do momento em que essa estrutura foi
integrada à realidade colonial, houve uma sobreposição do culto ca-
tólico ao andino. O culto andino conseguiu persistir, segundo as
análises de Celestino & Meyers (1981) e Duviols (1977) sobre as
cofradias e idolatrias.

Para realizarmos nosso trabalho, começamos por selecionar os
cronistas, tendo em vista que estes sofreram várias influências. No
caso dos cronistas espanhóis, sabemos que estes se basearam em sua
própria concepção de comunidade camponesa para tratar do ayllu.
Quanto aos cronistas indígenas, verificamos que estes foram alvos
do processo de “aculturação”, o que transparece em seus escritos.
Fizemos levantamento e revisão de bibliografia secundária sobre essa
temática em bibliotecas brasileiras e coletamos para análise material
documental e bibliográfico em arquivos, institutos e bibliotecas do
Peru, da Espanha e da Alemanha. Isso se fez necessário por causa da
inexistência de fontes primárias no Brasil que permitissem a reali-
zação desta pesquisa, bem como de grande parte da bibliografia es-
pecializada aqui utilizada.

Analisamos crônicas, algumas visitas, relações geográficas, di-
cionários coloniais e demais documentação primária, o que permi-
tiu uma aproximação à representação do ayllu realizada por esses
cronistas. As crônicas são uma fonte valiosa de informação tanto
etnográfica como histórica sobre os povos andinos dos períodos pré-
-hispânico e colonial. Os dados recolhidos nesses documentos têm
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de ser interpretados partindo da percepção das fronteiras discursi-
vas que vislumbramos nos textos escritos por espanhóis e indíge-
nas, onde estes utilizam o recurso da familiaridade no processo de
alteridade.

Os espanhóis, por exemplo, transformaram o sistema político
numa monarquia, e sabemos que, no mundo incaico, o governo era
dual, existindo dois incas e dois curacas (cf. Duviols, 1979, 1980;
Pease, 1992a, 1992b). A sucessão incaica, ao contrário do que escre-
veram os cronistas, não era via filho legítimo e primogênito como na
Europa do século XVI, e sim pelo “mais hábil” (Canseco, 1993).
Outro exemplo da dificuldade em analisar essas crônicas está no
conceito de “pobreza”. Para os cronistas espanhóis, “pobres” eram
os velhos e aleijados que não tiveram acesso a bens, enquanto, no
mundo andino, “pobres” eram os incapacitados de trabalhar tem-
porariamente ou indefinidamente (Varón Gabai, 1980, p.10).

Os cronistas indígenas descreveram seu mundo baseados em cri-
térios europeus, visto que passaram por um processo de “acultu-
ração”. Entendemos por processo de “aculturação” um movimento
de adaptações, assimilações, reelaborações e inclusive recusas e ações
contra-aculturativas. Em termos gerais, entende-se por aculturação
o conjunto de fenômenos que resultam do contato direto e contínuo
de grupos que participam de culturas diferentes (Silva-Santisteban,
1988, p.147-50).

Nathan Wachtel (1976a, 1976b), grande estudioso da história do
Peru, abordou em várias obras o conceito de aculturação, deixando
transparecer uma tendência a colocar em oposição tradição e
aculturação, o que leva a uma simplificação do processo de absorção
dos novos elementos culturais, considerados superf iciais e
desestruturadores (cf. também Almeida, 2000, p.45).

Já Steven Stern (1987), ao abordar as mudanças ocorridas com os
índios que ficaram perante os ocidentais, prefere denominar esse
processo de resistência adaptativa, em que os índios procuraram as
melhores condições de sobrevivência. Para contrastar, temos ainda
o posicionamento de Serge Gruzinski (1986) que considera as mu-
danças culturais propícias à reorganização e resistência indígena, pois
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a colaboração e adaptação à nova realidade eram fundamentais como
métodos de sobrevivência cultural. Entendemos então que as crô-
nicas redigidas por indígenas, mesmo sendo fruto de uma visão
aculturada, não representam o mundo andino de forma distorcida
ou preconceituosa, muito pelo contrário, algumas constituíram ver-
dadeiros discursos apologéticos e de resistência cultural.

As crônicas de maior interesse para nossa pesquisa são as que
abarcam o período de 1532 até princípios do século XVII, por ser o
período em que os cronistas escreveram sobre o ayllu pré-hispânico
e colonial. O período inicial de colonização é o de maior interesse,
pois é quando o ayllu sofre uma transformação estrutural consolida-
da no período das reduções toledanas, ou seja, de primordialmente
baseado em sistema de parentesco, o ayllu passa a ter por base um
espaço territorial definido.

Utilizamos bibliografia secundária produzida por historiadores,
antropólogos, etnólogos e arqueólogos que estudaram o mundo
andino e analisaram o ayllu. Revisamos algumas pesquisas regio-
nais sobre a comunidade camponesa espanhola do século XVI, bem
como demais características europeias, que nos ajudaram a com-
preender as interpretações de ayllu dos cronistas espanhóis.

A limitação cronológica se deu também porque cremos que as
obras do século XVI possuem uma coerência temática, em que se
abordam os feitos da conquista, as características humanas e natu-
rais do Novo Mundo e o começo do processo de “aculturação”. Os
cronistas espanhóis e indígenas interessaram-se em melhorar o co-
nhecimento sobre o passado andino, detendo-se, inclusive, em es-
tudos de âmbito local. Como analisamos antes, é nesse período que
os cronistas espanhóis se confrontam com os indígenas (Gruzinski,
1995; Elliot, 1984, 1990), necessitando aprender a conhecer e reco-
nhecer o outro. Depois de estabelecido o contato inicial e começado
o processo de colonização, cronistas indígenas e espanhóis passa-
ram a abordar o mundo andino e, como nos interessa, o ayllu, que é
então representado de distintas formas.

O problema principal de nossa pesquisa é saber quais as repre-
sentações dadas ao ayllu no século XVI por cronistas espanhóis e in-
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dígenas e por quê. Para tanto, nossa abordagem teórica baseou-se nas
premissas da história cultural de Chartier (1990, p.28), que tem por
objetivo “compreender as práticas, complexas, múltiplas, diferencia-
das, que constroem o mundo como representação”. Para Chartier
(1990, p.17), as representações do mundo social são construídas pelo
grupo que as forja, conforme seus interesses, com a finalidade de im-
por sua concepção de mundo, seus valores e seu domínio.

Apresentamos aqui uma história das representações de ayllu en-
contradas em documentos espanhóis e andinos. Os espanhóis como
conquistadores interpretaram essa estrutura de forma a facilitar sua
organização colonial. Já os cronistas indígenas mostraram como fun-
cionava o ayllu, pois seu mundo estava organizado em torno dessa
estrutura. Porém, por serem contemporâneos dos conquistadores
espanhóis, muitas vezes seus escritos deixaram transparecer a
aculturação sofrida por estes ou ainda traçaram discursos apologé-
ticos numa tentativa de lutar pelos seus direitos.

Nosso estudo tem a finalidade de mostrar que o ayllu pré-hispâ-
nico era geralmente composto por uma família extensa que formava
um grupo local detentor ou não de um território utilizado comuni-
tariamente para subsistência de seus integrantes e que, no período
colonial, adquiriu um caráter primordialmente territorial com a fi-
nalidade de armazenar mão de obra. Sendo a concepção de comuni-
dade uma organização medieval europeia, esta se confunde com as
reduções do vice-rei Toledo, originando a ideia de ser o ayllu uma
comunidade, o que antes das reduções não existia. Isso pode ser com-
provado por meio da comparação dos discursos encontrados nas crô-
nicas produzidas nos séculos XVI e XVII.

Procuramos, então, mostrar que, nas fronteiras discursivas das
crônicas quinhentistas, está representado o ayllu colonial como mes-
cla de traços culturais andinos e espanhóis.


