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PREFACIO
Ano de 1967. Leio, vivamente impressionado, em páginas
jomalísticas, artigo descrevendo o modus vivendi dos mundurucús - indios cortadores de cabet;as humanas do Tapajós e dos jívaros do Equador que, também, possuem tio estranho
quanto horripilante hábito.
Procuro seu autor, conheco-o, e o incentivo a elaboracio
e publicacao de uma obra que comporte trabalhos da mesma
índole, que conte, enfim, lendas e curiosidades das Américas.
Ano de 1974. Num dia qualquer, recebo os originais da
"Velha América" e um convite para prefaciá-la. Saio do meu
comodismo literário, penetro todo um vasto continente histórico e conheco fatos e lendas que encantam.
Oler página por página nos leva, através de mágico linguajar, ao interesse pelas profundezas do assunto. Ao findar a
leitura reconheco, entusiasmado, a finalidade da obra, de
grande utilidade e deleite, náo apenas para a juventude e leitores menos exigentes, mas, também - aspecto talvez desapercebido pelo autor - aos universitários, como complementa~ªº didática.
Juarez de Oliveira
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Quando o conquistador do império asteca, Femando Cor.
tez, enviou, no ano de 1523, seu oficial Pedro de Alvarado e
um exército de 600 homens para o território que hoje constitui a Guatemala, os nativos opuseram feroz resistencia aos ·
invasores, gracas ao férreo comando e bravura de $eU chefe,
chamado Tecún Umán. .
Diz uma lenda .que, na batalha decisiva, Alvarado lutou
corpo a corpo com o valente indígena; já .estava prestes a
abate-lo quando um pássaro verde, de beleza incomum, desceu como um lampejo sobre os combatentes, procurando
atingir ,o espanhol com golpes de asa e afiadas garras.
Entretanto, o esforco do nobre animal seria impotente para
mudar a sorte do desgracado nativo, que tombaria traspassado
pelo aco de Alvarado.
Cheia de dor, a ave pousou sobre os feritnentos do guerreiro moribundo, procurando reanimá-lo e faze-lo retornar
ao combate. Era tarde, porém; Tecún Umán já estava morto.
Com ele, morria,também, a liberdade de seu povo.
Desde entáo, este pássaro, que tinha um carito de beleza incomparável, emudeceu em sinal de luto pela liberdade perdida. Nunca mais cantou; só voltará a faze-lo, diz
a lenda, quando os nativos guatemaltecos conseguirem ex-.
pulsar os ·europeus de seu país.
As penas de seu peito fiz.eram-se_rubras como sangue de
Técun Umán, tornando-o ainda mais belo; e, em virtude desta
mesma beleza, é implacavelmente perseguido e aprisionado.
Entretanto, morre tao logo se consuma seu cativeiro.
Esta curiosa ave era chamada "quetzal"· ou "kukul" pelos nativos da América Central, ocupando lugar de destaque
na mitologia dos antigos maias. Estes índios acreditavam que
cada homem tinha um "nahuatl", isto é, espírito protetor,
representado por determinado animal, q_u e ·o protegia por toda
a vida. A pessoa protegida por um "nahuatl" devia evitar a
destruicáo dó animal simbólico, caso contrário ela própria
corria o risco de morrer.
Os nativos da Guatemala pré-colombiana elegeram o
"quetzal" como "nahuatl", certamente em virtude da formosura ímpar desta ave. Alguém já disse que a plumagem do
"qu·etzal" tem o verde dos "bersaglieri" italianos, o vermelho
da túnica de Garibaldi, e negro do dolma do famoso marechal
prussiano Moltke e o cinza da casaca de Napoleáo.
-13-

Sua cauda é formada por longas penas, que imitam magníficas cimitarras orientais.
M. A. Asturias, notável escritor guatemalteco assim o descreve: "Es una esmeralda del tamaño de una paloma queparece arrastar un arco iris en la cola de más de un metro. Su
plumaje verde posee todos los cambiantes del toma sol y se
diría pintado sobre um fondo de oro como los mosaicos bizan~
tinos. En el pecho lucen plumas rojas. Sangre de crepúsculo
en gota de seva, que vuela sobre los Andes. Vuela muy alto y
construy su nido en los troncos de los árboles, dándole forma .
de túnel, con dos salidas para no lastimar la cola''.
Símbolo da liberdade guatelmateca, o "quetzal" tem lugar de honra no escudo nacional e representa a mais alta Ordem honorífica com que o govemo agracia as pessoas que
prestam relevantes servi~os a Guatemala.
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Tempos atrás, um sertanista europeu que vivia na América do Sul, cercado pela admiracao e curiosidade dos nativos,
principalmente por ter vistosa e bem cuidada cabeleira ruiva,
foi encarregado de levar a cabo importante missao científica:
ir até a regiáo habitada pelos ferozes jívaros, no Equador, em
busca de dados mats concretos a respeito destes selvagens, famosos por seu horripilante costume de degolar inimigos e dependurar as cabecas a porta de suas chocas ...
Habituado as mais exóticas ,e perigosas empreitadas, nos80 heróJ nao deu atencáo as prudentes recomendacóes que lhe
fize~am exploradores e etnólogos sobre a forma correta de
tratar comos sinistros aborígenes. E lá se foi, rumo as florestas da parte oriental do Equador. Triste ironia do. destino!
.Meses depois apareceram, no próprio local da partida do temerário aventureiro, alguns indígenas pegando pre~o por urna
das famosas cabecas humanas mumificadas pelos jívaros. Apresentava, o horrendo troféu, curiosa peculiaridade: tinha
cabelos muito ruivos ...
COSTUMES: Tomando raríssimas vezes contato como homem
branco, os jívaros ainda sao um povo completamente selvagem e feroz. O próprio govemo equatoriano exerce irrisória
autoridade sobre estes índios, devido ao total isolamento ·do
meio que habitam. Sua desconfianca para com os europeus
· justifica-se em parte, ·se considerarmos tres. século$ de atrocidades e humilhacoes que lhes foram impostas.
Embora atrasados e de costumes cruéis, os jívaros apresentam belo tipo físico: estatura mediana, corpo bem formado e robusto, rosto redondo a emoldurar brilhantes olhos negros. Sua indumentária consiste numa tanga suspensa a cintura por urna faixa; os homens trazem o cabelo comprido como as mulheres, porém adotam penteados peculiares ao sexo~
Usam delgados . estiletes de bambu atravessados nos lóbulos das orelhas; as mulheres trazem, frequentemente, uma
d.estas agulhas no lábio inferior, sendo este adorno denominado "bezote".
·
Tanto nos homens como nas mulheres de idade avancada,
os lábios e dentes sao negros, manchados pelo hábito de mascar folhas de urna erva denominada "yanamuco". Os homens
tem vergonha de aparecer barbudos perante as mulheres,
pelo que se votam a urna continua depilacáo. A.mulher geralmen"te se casa entre os 12 .e 14 anos de· idade, .sendo o marido
- 1 7 -.

escolhido pelo ·pai. Quase todos os homens possuem mais de
uma companheira, em virtude das constantes capturas de
mulheres e criancas levadas a efeito nos agrupamentos vizinhos.
Aqui, um esclarecimento: existem vários agrupamentos
que formam a tribo jívaro, quais sejam, os antipas, os zaparos,
os aguarunas, os huambisas e os patucas. Sáo inimigos mortais e vivem isolados, em constantes migracóes, ocultando-se
nas mais recónditas paragens da sombria selva virgem. Buscam, com isto, dissimular, aos seus perigosos vizinhos, sua localizacio e número; a ponto ·de um jívaro nunca utilizar
a mesma trilha para voltar a sua aldeia.
Na opiniio de um grande explorador e profundo conhecer dos jívaros e seus hábitos, ~'. W. Up de Graff, tendo os
agrupamentos jívaros o mesmo idioma, os mesmos costumes
e métodos de caca e pesca, tecelagem e ceramica, devem, portanto, ter uma origem comum. Em tempos remotos, prossegue
Up de Graff, deve ter existido urna única tribo, cujas famílias
dispersaram-se ero virtude de disputas internas, conservando,
·
porém, mútuo e eterno ódio entre si.
As habitacoes dos jívaros sao casas de forma ovalada, com
duas entradas muito estreitas, estando localizadas urnas bem
distantes das outras, sobre elevacóes do terreno, formando,
invariavelmente, grupamentos rivais.
Dentro de cada vivenda existem tantas camas (peakas)
quantas forem as mulheres casadas, pois quemé solteiro dorme no chio ...
Os homens cuidam da manutencáo das embarcacoos, das
armas e da caca, enquanto as mulheres conf·eccionam objetos de ceramica, cestos, tecidos e cultivam várias plantas. A
noite, elas velam pela preserva9io do fogo e, pela manhi, oferecem aos velhos e petizes uma infusio amarga de "guayuasa"
para que todos lavem a boca e o estómago. A seguir, servem o
desjejum, em vasilhas de barro (piningas), composto de iguarias típicas, frutas e a famosa bebida "chicha". Enquanto os
homens comem e conversam animadamente, as mulheres
guardam respeitoso silencio.
·
As relacóes entre aqueles e estas sáo; invariavelmente,
cercadas de um clima de muita amabilidade e salamaleques,
mesmo nos assuntos mais banais.
As mulheres creem que terio sorte no amor se esfregarem no corpo urna erva denominada "shero"; os homens, por
sua vez, utilizam, as ocultas, a "mayuca", com identica finalidade ...
Se a mulher é apanhada em adultério, sua cabe~a é in-18 -
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teiramente riscada com uma fina agulha, perdendo todo o
cabelo; mas, se tal castigo nao for suficiente e houver reinci-·
dencia, a adúltera é presa ao solo por uma lanca, que lhe dilacera as carnes de forma táo cruel que o sofrimento, embora
indescritível, náo é suficiente para lhe causar a morte. A
infeliz permanece neste estado deplorável durante tres semanas, alimentada e vigiada. E se ela ainda tiver coragem de
prevaricar urna terceira vez, .será sumariamente eliminada.
Já se percebe, entretanto, que isto deve ser raridade ...
Os meninos sáo diligentemente educados pela máe, até
atingirem idade de acompanhar o ·pai nas cacadas, principal
ocupacáo masculina. Nestas, os jívaros utilizam uma espécie
de curare, com que embebem suas flechas e pequenos dardos.
Tal veneno é tao possante que o animal atingido cai, instantaneamente, em estado de torpor; mas, o experiente cacador
coloca na boca da vítima um tipo de sal que impede seja envenenado quando consumir a carne.
Na pesca, os jívaros empregam uma droga extraída da
erva denominada barbasco; apanham grande quantidade desta planta e a trituram sobre urna pedra, lan~ando-a, a seguir, a agua. !mediatamente, os peixes comecam a boiar, sendo apanhados rio abaixo.
Este veneno é tao violento que, afirma-se,.seus efeitos atin.
.
gem tres milhas. ( 5 K~) .
A ESTIRPE DO DEMONIO: As crencas religiosas dos jívaros
sao muito pitorescas. Um dos agrupamentos, por exemplo,
adora um ser maligno, "Iuanchi", embora sejam, também, ardorosos fiéis de "Yusa", genio do bem.
Um valoroso missionário chamado Enrique Vacas Galindo,
que viveu quase toda a vida entre estes selvagens, estudando
seus hábitos, observou que eles elaboraram urna curiosa
solucao para o dualismo religioso. Para eles, observa Galindo,
é muito mais prático cultuar "Iuanchi" ao invés de "Yusa",
pois este, sendo boro por natureza, nao fará dano algum aos
seus fiéis, ao passo que o primeiro, de má índole, nao hesitará
em praticar malefícios, mesmo sem motivo, sendo imprescinclivel, já se percebe, seu culto.
Nenhum projeto importante é posto ero prática sem que
antes se consulte "luanchi". Quando algum jívaro tero problemas íntimos e nao sabe como resolve-los, retira-se para uro local afastado, longe da presenca dos demais componentes do
grupo e, na solidao, prepara, solenemente, o espírito para a entrevista como diabo. Para tanto, ingere o suco de uma erva
terrível, poderosí~imo tóxico que faz coro que o infeliz veja,
-19-

nao apenas um, mas milhares de demonios e duendes, em
terríveis alucina<;óes!
É claro que sob os convincentes efeitos da droga, o fiel
discute animadamente com "Iuanchi" a atitude a tomar, e
logo, em seus desordenados pensamentos, forma-se inabalável conviccao que será seguida até a morte, se preciso for.
Quando algum nativo, mais astuto e ambicioso que os ~e
mais, pretende o cargo de feiticeiro do grupamento, toma de
urna flauta primitiva e instala-se sozinho, de madrugada, as
margens de um rio próximo a aldeia. Comeca a tocar, procurando atrair as anacondas que potventura habitem aquelas
águas, até que elas, hipnotizadas e submissas pela "maviosa"
melodia, venham a seus pés, dancando enfeiticadamente.
E logo o malandro volta para.' os companh·eiros, anuncia-ndo seu triunfo, sendo invariavel, entusiastica e ingenuamente
aclamado. Sua autoridade passa a ser absoluta, sendo, a
partir de entao, o verdadeiro chefe político do grupo. Acumula
suas funcoes de governante comas de meteorologista e médico e, na guerra, acompanha os combatentes na luta, ao mesmo
tempo proferindo maldicoes e sortilégios contra o inimigó e
vaticinando, invariavelmente, a vitória de seus GOmpanheiros.
Entretanto, apesar de seus poderes e prestígio ilimitados.
o pesco~o do feiticeiro corre perigo latente. Tao logo alguma
de suas fanfarronadas proféticas sai as avessas, e isto acarreta urna desgra~a para o agrupamento, é sumariamente lin-.
chado pela horda sanguinária que anteriormente comandava
como um deus ...
Os jívaros adoram cortar a cabeca aos feiticeiros de outros agrupamentos, acreditando que os poderes sobrenaturais da vítima passarao para o possuidor do medonho troféu.
Quem tiver urna "tsantsa" ou "chancha" (assim sao
denominadas as cabecas mumificadas) estará livre de qual
quer praga ou doenca que ronde sua cho~a. Os jívaros chegam a mumificar, as vezes, nao apenas a cabeca, mas todo o
corpo do inimigo, colocando-o do lado de fora da habita~ao;
acreditam que o asqueroso despojo atua como um "pára-raio"
dos males que porventura espreitem seus moradores!
Quando um agrupamento resolve atacar seus vizinhos,.
preparam-se animadamente para a guerra, e póem-se, sorrateiramente, a caminho da aldeola inimiga. Esta é cuidadosamente cercada, e quando as vítimas saem, desapercebidas,.
sao imediatamente traspassadas por setas envenenadas.
As mulheres e criancas ·sao capturadas e, entao, voltam.
pressurosos para seus pagos, pois temem, aliás com inteira
- · 20 -

razáo, que, cedo ou tarde, possíveis remanesc-~ntes do-iniinigo
viráo ero busca de vingan~a.
As mulheres e crianc;as dos varóes assassinados receberio~
no acampamento ~os atacantes, o mesmo tratamento digno
das mulheres e crian~as ·pertencentes a estes, passando a fazer parte integrante da família. Na verQ.ade, a poliga!llia pa-rece ter se transformado numa necessidade imperiosa entre
os jívaros, face a mortandade que grassa na populac;áo mas-·
culina, em virtude das constantes e infindáveis guerras civis.
0 -já mencionado F .. W. Up de Graff teve a oportul).idade
ímpar de presenciar um ataqu~ praticado por aguarunas, com
quem ele e outros companheiros de expedi~áo haviam celebrado a paz, contra huambisas. Descreve Up de Graff, em
seu livro Os ca~adores de ca~a~ do Amazonas, Livraria Clássica Edi,tora, Lisboa, pág. 274, as atrocidades que seguem:
'.'Urna mulher que toma parte no combate ou que recusa
seguir o partido vencedor e servir o matador dos seus, expóese em consequencia duma convenc;ao tácita reconhecida por
todos esses povos, a sofrer o mesmo tratamento que os guerreiros. Eu próprio fui testemunha da sorte numa desgrac;ada
mulher huambisa, que caíra no combate, ferida com tres
lanc;adas. A mulher ficara estendida no local onde caíra; vivia
ainda~ mas estava incapaz de se defender. Os aguarunas, com
pressa de se apoderar da sua cabe~a, comec;aram, sem mais
tardar, a sua horrível tarefa. Enquanto um deles a mantinha
em terra, outro puxava pela cabe~a e, um terceiro, golpeava o pescoc;o com o seu machado de pedra. Finalmente fui
convidado a emprestar o meu machete, para terminar a operac;ao. Era um espetáculo pavoroso. Quando por fim a cabec;a
ficou separada do tronco, foi junta a urna outra, que nos fora
reservada como nosso lote. Qualquer intervenc;ao da minha
parte equivaleria a um suicídio imediato". ·
"ETSA IITSA": O odioso costume de mumificar cabec;as humanas, que tornaria os jívaros tristemente famosos em todo o
Mundo, parece ter sido legado por outros povos sul-america_nos. O valor mágico que os jívaros atribuem a urna "tsantsa"
já era peculiar a certas culturas pré-colombianas mais adiantadas, por exemplo, nazca e mochica, no Peru, e diaguita,
na Argentina, bem como a certas tribos da América do Norte.
Tao logo os jívaros dao cabo do inimigo, cortani a cabe~a
deste ·e a colocam num extrato vegetal, que lhe dá urna
colorac;ao quase negra e a conserva contra a a~ao do tempo.
A cabe~a é enchida com areia e seixos quentes, substituídos
periodicamente, até que o ignominioso troféu encolha, atingindo tamanho nao maior que a máo fechada de um homem.

O processo de encolhimento prolonga-se por vários dias,
e a contra~áo é táo bem. regulada pelos experientes silvícolas, que os traeos fisionomicos da vítima mantem-se praticamente inalterados.
As ·mulheres náo podem participar diretamente da cerimonia de preparacáo das cabecas; apenas se ·consente oferecam bebidas aos celebrantes. O ápice do tenebroso ritual se
dá quando a "tsantsa" é dependurada na ponta de uma Ianca
voltada para o poente, em sinal de vitória, enquanto as mulheres entoam, freneticamente, o estribilho: "Etsa Iitsa! ''
(Olhai o Sol!)
.
Dias depois, os jívaros celebram seu sucesso com dan~as
alucinantes, que logo se convertem em orgias indescritíveis.
Depois de tudo, é possível comprar ou trocar urna "tsantsa"
com seu propietário, principalmente se este tiver sua ateneáo
voltada para um objeto que lhe interesse, por exemplo, um
rifle. ·
Cientistas e colecionadores exóticos já gastaram fortunas imensas, quase sempre inutilmente, para conseguir urna
"tsantsa" legítima. A coisa chegou a tal ponto que inescrupulosos aventureiros brancos conseguiram captar a confian~a
dos jívaros, aprendendo com eles o processo de murrlificacáo,
para assaltar incautos viajantes, cortando-lhes a cabe~a e
vendendo-a, depois de preparada a preceito, por precos astronomicos. Por culpa destes ladinos malfeitores, os jívaros
torna-se-iam ainda mais temidos e odiados pelas populacóes
vizinhas.
Houve época em que ninguém mais se atrevia a transitar
por estradas menos frequentadas do Equador ou do Peru, pois
quem o fizesse estarla, na verdade, a namorar a morte; arriscando-se a ter sua cabeca dependurada na sala de troféus de
algum colecionador maluco.
Alarmadas com tais barbaridades, as autoridades eclesiásticas equatorianas advertiram possíveis traficantes de cabecas que estes poderiam considerar-se automaticamente excomungados se comerciassem, ou m·esmo possuissem, um destes
imundos amuletos. Tal medida parece ter surtido efeito, principalmente por ter sido tomada num país católico por excelencia e, a partir <:faí, as "tsantsas" sumiriam do mercado por
muito tempo ...
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A PORTA DO SOL
(O enigma de Tiahuanaco)
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Tiahuanaco é uma cidade de pedra, abandonada, localizada na Bolivia, a 90 kms de La Paz, na a~sombrosa altit.u de
de 3.250 m. A sudeste, numa distancia de 21 km, acha-se o
famoso Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo, qua.se
4.000 m acima do nível do mar!
A regiao é des~rticá, fria e quase desprovida de vegeta~ao.
Nela vivero apenas alguns índios aimarás, que apascentam
lhamas, vicunhas e cultivam algumas batatas. Na verdade, o
local seria totalmente desprovi~o de interesse, nao fosse TiahuanaGO um dos maiores enigmas históricos da Humanidade.
AS ORIGENS: Sabemos que em tempos ainda nao· inteiramente determinados, Tiahuanaco foi urna cidade agitada,
alegre e barulhenta, habitada por um povo adiantadíssimo.
Diz urna lenda aimará que "antes das estrelas brilharem no
firmamento, Tiahuanaco já existía . .. "
Se alguns arqueólogos chegam a atribuir cerca de 10.000
.anos de existencia a estranha metrópole, outros nao lhe conferem mais que 2.600, 2.000 ou mesmo 800 anos.
Na opini~o do arqueólogo Henry Beuchat, as origens da
eiviliza~ao tiahuanacota devem ser buscadas na pré-história
da raca aimará. Também o célebre pesquisador Max Uhle afirma que Tiahuanaco foi edificada pelos aimarás, há 2.000 anos,
mas, para out~o estudioso, Middendorf, a cidade foi construí,d a por um povo resultante da mescla de um grupamento originário da América Central comos próprios aimarás. Já para
Markham, os verdadeiros fundadores da misteriosa civiliza~ao
eram oriundos da Patagonia.
Urna auréola de insondável mistério paira sobre as ruínas de Tiahuanaco, e até pouco tempo afirmava-se que existem duas cidades, sendo urna delas totalmente subterranea ...
A própria palavra "Tiahuanaco" ainda náo teve sua etimología unanimemente determinada. Para Artur Posnansky,
engenheiro e arqueólogo palones radicado na Bolívia, a palavra deriva de "Uyñaj-Marca", que significa "cidade eterna";
mas, para Rodolfo Falb o vocábulo origina-se das palavras
"Tia-ahua-ana-yacu", quatro repeticoes de urna única idéia:
a água. Villamol de Rada, arqueólogo boliviano, assevera que
a palavra Tiahuanaco tem origem chinesa: "Tien-Huasi-Aka"
(lugar dos deuses). Para outros pesquisadores, o vocábulo
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significa "cidade dos mort~s", "areia seca" ou, ainda, "pedra
do meio". ·A mais curiosa das teses é a que afirma ter a palavra
se originado de urna ordem dada por um rei peruano a um
corredor que lhe trouxera urna mensagem em tempo recorde,
mostrando-se ofegante pelo esforco: "Tia guanaco!" ou seja:
"Descansa, guanaco!
. "
OS FRUTOS DA CIVILIZAQAO: Embora pouco se saiba a respeito da vida quotidiana dos antigos habitantes da cidade, é
certo que a astronomia, a_rquitetura e engenharia eram muito
adiantadas. Os enge,:iheiros tiahuanacotas sabiam construir
terracos nas encostas das montanhas, realizavam perfeitos
servicos de drenagem e abriam grandes estradas. Também a
medicina gozava de grande efici~ncia: nas ruínas da cidade
foram d~scobertos esqueletos humanos que apresentam, na
cabec~, orifícios que a primeira vista fariam' pensar em ferimentos de guerra; entretanto, observados mais acuradamente, chega-se a surpreendente conclusa.o de que eles
. apresentam bordas regulares e sólidas, fruto do trabalho
de hábeis cirurgioes. E tais intervencoes parecem ter sido exe·
cutadas em pacientes ·vivos, já que há formacoes visíveis de
calos na regiao operada, isto é reconstituicao posterior a cirurgia, do fragmento de osso eliminado.
O FIM MISTERIOSO: Quando os incas chegaram a regiao_de
Tiahuanaco, a cidade já se achava abandonada. Qual teria
sido o epílogo da enigmática civilizacao? Um geólogo ingles
apresentou curiosa tese a respeito: desde a fundacao. da cidade, a cordilheira dos Andes ter-se-ia elevado, com imperceptível lentidao, cerca de 300 m: Com a elevacao da cidade, os
invemos passaram a ser mais intensos e longos e os veroes
mais amenos e curtos; consequentemente, o próprio amadurecimento do milho foi prejudicado e, quando as colheitas ficaram escassas a mais nao poder, os tiahuanacotas resolveram
transferir-se para sítios mais promissores, abandonando a cidade sem deixar quaisquer vestígios.
J á para E. Harry Gérol, in Dioses, Templos y Ruinas
(Origen, esplendor y ocaso del Imperio Inkaico) Libreria llachette S/A, Buenos Aires, 1961, pág. 62, o desaparecimento da

civilizacáo de Tiahuanaco foi ocasionado por dois fatores decisivos: o primeiro, consistente na . atu~io de certas forcas
humanas; o segundo, no cego furor das forcas cósmicas. Este
fator foi o retomo de um novo e curto período glacial, finalizado com violento degelo remodelador dos contornos da cordilheira andina, quando o Titicaca chegou a cobrir totalmente
a cidade e mesmo sua área de influencia.
. -
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Lembra o autor citado que, de acordo com o testemunho
de geólogos e técnicos em climatologia, deve-se admitir que
a época deste degelo abrangeu o periodo compreendido entre
10.000 e 7.000 anos antes da era cristá e que, portanto, a destruicáo da cidade deve ter acorrido nessa época. Ainda
que seja dificil aceitarmos uma teoria que afirma o esplendor
tiahuanacota velho de 10.000 anos - diz Gérol - temos que
admitir que, justamente em tais épocas pretéritas, produziram-se fenómenos geotectónicos coincidentes com a desaparicáo de Tiahuanaco.
Prosseguindo em sua tese, afi:r.-ma Gérol que, na época
mesma de seu infortúnio, Tiahuanaco já estava a sofrer o impacto de invasóes de tribos bárbaras, as quais, submetendo
os tiahuanacotas, aboliram suas instituicóes sociais e religiosas, acarretando a estagnacao ~ decadencia de urna esplendorosa cultura.
Felizmente, conclui, a miscigenacao com povos inferiores nao trouxe consigo o total desaparecimento de uma raca
de senhores, cuja genialidade perpetuar-se-ia no talento dos
povos que criariam os grandes impérios andinos.
AREAS ARQUEOLóGICAS DE TIAHUANACO: Tiahuanaco
acha-se localizada em vasta e silenciosa planicie, que se divide em tres áreas arqueológicas: Akapana, Kalasasaya e Puma Puncu. A prirneira é uma colina artificial onde existiu,
outrora, urna grande fortaleza. ·
Em Kalasasaya (palavra que muitos afirmam ser de origem semita, a atestar a presenca na América de fenícios e
hebreus, em priscas eras) existe uma imponente série de
colunas e muros, que parece ter sido parte de um grande tem·
plo. Nesta área foi descoberto, sobo solo, urna enorme estátua
monolítica, hoje mundialmente conh·ecida como "El fraile'',
cujas miniaturas, habilrnente confeccionadas pelos nativos,
fazem a alegria destes, que as vendem, e a dos turistas, que
as cornpram ...
A PORTA DO SOL: Eis um dos maiores enigmas e, ao mesmo
tempo, urna das mais belas pecas arquitetónicas de todo o
Mundo. Trata-se de soberbo monólito que durante séculos esteve debaixo da terra, sendo descoberto casualmente no século
XVIII. Mede 3 m de altura e 3,75 m de largura; sua abertura.
central é alta 1,67 m, o que leva a crer que talvez tenha sido
esta a estatura média dos habitantes de Tiahuanaco.
O monólito impressiona principalmente por suas formas
harmoniosas e pela curiosa figura central, que simboliza o
Sol antropomorfizado, trazendo nos bracos seus signos de po-27-

der. Outras figuras representam divindades menores, as quais
rendem homenagem ao poderoso Senhor da Luz e da Vida, na
forma de se:rpentes, jaguares, pebres, candores e estrelas.
Alguns pesquisadores pretenderam determinar, através
destes curiosos desenhos que circundam a figura do astro rei,
a posi~áo deste na é p o e a da constru~ao do magnífico
portal, sendo-lhe atribuída a idade de 11.500 anos, aproximadamente. E como a maioria dos estudiosos que se interessam pela Atlantida dáo ao seu desaparecimento mais ou me
nos o mesmo número de anos, logo aventou-se a hipótese de
Tiahuanaco ter sido urna próspera colonia atlante ...
ARQUEOLOGIA DO TITICACA: Podemos qualificar o lago Tlticaca a mais ·e ngenhosa brincadeira da Natureza. Verdadeiro
mar incrustado na fronteira do ~.eru e da Bolívia, 3.812 m de
altitude, , é o único lugar do mundo onde uma pessoa pode
sentir. o enjoo característicos das viagens marítimas e, ao
mesmo tempo, padecer sobos efeitos do mal das alturas .. .
De margens extremamente irregulares, o comprimento
máximo do lago é de 208 km e sua maior largura atinge
66 km; sua profundidade máxima desmente assombrosas narrativas de abismos sem fim: 300 m. A superfície do Titicaca
abrange 8.000 km2 , sendo sete vezes maior que o Estado da
Guanabara.
Nas suas margens, ainda se descobrem vestígios de antigos povoadores da regiáo: ruínas tiahuanacotas, incaicas e
do periodo colonial, além de toda sorte de objetos pertencentes as mais diversas fases culturais da História da América do
Sul.
As penínsulas de Copacabana e Achocache dividem o lago
em duas partes: urna peruana, denominada Chucuito, e outra, boliviana, conhecida por Winay Marca, sendo a parte boliviana mais fértil em jazidas arqueológicas. Urna das mais.
promissoras áreas de pesquisa para jovens arqueólogos é Mocachi, na península de Copacabana, onde todos os anos, a 2
de fevereiro, realiza-se a festa da Candelária, famosa por atrair
toda sorte de turistas e colecionadores que, em meio a verda··
deiro pandemonio, transacionam com nativos e mesti~os todo
tipo de objetos de arte. Desta forma, valiosas pe~as já fora
perdidas para cole~oes particulares.
Ainda bem que, na falta de objetos autenticos, os nativos
nao deixam por menos e fabricam pe~as tiahuanacotas ou incaicas "autenticas", que saciam, como se genuinas fossem, a
curiosidade e teimosia de turistas menos avisados ...
Vale lembrar, a guisa de curiosidade, que a denomina~áo
dada a famosa praia de Copacabana tem sua origem na já ci-

28-

tada península boliviana, sendo a palavra trazida para o Brasil por um casal de portugueses que vivia nos Andes na época
em que Portugal achava-se sob o do1nínio espanhol. "Copacabana" vem do aimará "Kota Kawana" (mirador do lago).
Na regiao de Mocachi já foram descobertas numerosas
tumbas, urnas de origem incaica, outras de procedencia ignorada e, se algum nativo descobre um exemplar, respeitosamente volta a ocultá-lo, pois teme a vingan~a do espírito do
morto.
Enfim, resta ainda muito que pesquisar na regiáo do Titicaca. Que enigmas, qué estranhas descobertas, que alucinantes maravilhas guardam suas majestosas águas azuis? Inumeráveis na verdade; haja vista a sensacional descoberta levada
a efeito, recentemente, por urna equipe de mergulhadores,
que, nas sombrias e silenciosas :Profundezas do lago, depararam com urna muralha com nada menos que 3 km de extensáo, a qual, aoque tudo indica, constituía parte de fantástica
metrópole, de origem em absoluto determinada!
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TAHUANTINSUYU
(Instituic0es incaicas)
"O antigo Peru nos oferece um dos modelos mais notáveis de um grande império constituído, em certo momento, em
um continente até entáo sem relacaes,
pelo menos regulares e apreciáveis, com
a Asia e a Europa."
G. de Greef
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Uma das mais adiantadas e originais culturas que· floresceram na América pré-colombiana foi a dos incas. Livros,
revistas, artigos jornalísticos abordam, com interesse sempre
crescente, o notável índice de civilizacáo e cultura por eles alcancado, principalmen~ no que tange a sua organizacáo po·

lítico-administrativ~.

Pouco antes da descoberta da Am~rica, os incas já havia
criado vasto império, onde a ordem juntava;.se a um perfeito
.equilíbrio económico.
Prqcuraremos, em breves linhas, oferecer ao leitor uma visa.o geral das principais instituicoes incaicas, nao sem antes
dedicarmos algumas palavras ao problema de suas origens e
aos primórdios de seu império, cognominado "Tahuantinsuyu".
AS ORIGENS: Enquanto o etnólogo Thomas Barthel nao comprovar sua tese de que os incas possuíam um sistema de escrita - ao contrário do que se pensa, em que pese seu elevado
nível cultural - teremos que nos contentar, para desvendar
suas origens, com tradicoes orais, crónicas de antigos historiadores e vestígios arqueológicos que, infelizmente, constituem apenas fon tes i n di re t a s de ·estudo. O material
pesquisado até o momento é insuficiente, e deixa obscuros
inúmeros trechos da história incaica, inclusive a sua própria
origem. Além do mais, esta mesma origem reveste-se de aspectos onde ressalta, esplendorosa, mas, inútil, a fantasia.
OS FILHOS DOS SOL: Diz a lenda que duas personagens criadas pelo Sol, Manco Capac e sua irma Mama Ocllo, surgiram,
séculos antes da criac;ao do "Tahuantinsuyu", de um refúgio
misterioso as margens do Titicaca, por ordem de seu criador.
Este entregou a Manco um bastáo de ouro, ordenando-lhe
que saísse com sua mana em peregrinacáo, e se fixassem definitivamente no local onde o bastáo penetrasse no solo. Táo
logo isto ocorresse, deveriam ensinar aos selvagens que vivessem em tal área a adorar o Sol e instruí-los na agricultura,
na criac;áo de animais, na formac;áo de cidades e no respeito
as leis.
Após muito andarem, Manco Capac e Mama Ocllo chegaram ao vale de Cusco, onde o bastáo resolveu afundar no
solo ·e onde os aborígenes habitavam sombrías florestas, em
miséria e atraso indescritíveis.
·
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Extasiados com o esple~dor e suntuosidade dos trajes dos
insólitos visitantes, os nativos houveram por bem considerálos filhos do próprio Sol, passando a prestar-lhes obediencia
irrestrita. Assim, iniciava-se uma era de prosperidade e abastanca para aquela gente, destinada a criar vastíssimo império,
civilizando seus bárbaros vizinhos.
Eis, de forma resumidíssima - pois as peripécias de Manco e sua irma exigiriam mais um livro - a origem lendária
dos incas, cuja narrativa deixa transparecer pontos de notável similitude com suas conquistas militares, realmente efetivadas.
DO "AYLLU" AO IMPÉRIO: A parte o lendário, e utilizando
dados de pesquisa um pouco mais concretos, veremos que, nos
primórdios da era cristá, a regiáo que hoje é ocupada pelo
Peru, Bo1ívia e Equador achava-se habitada por tres povos:
os aimarás, no altiplano boliviano; os quíchuas, nos vales andinos, e os yungas, nas áridas costas peruanas.
Os aimarás, como já tivemos oportuniadde de frisar em
outra parte deste livrinho, teriam edificado a cidade de Tiahuanaco; os yungas, por sua vez, jamais construíram grandes
cidades, mas, deixaram mostras de notável sensibilidade artística,
na, confeccao
de tecidos e ceramica de textura ·e beleza
.1ncomparave1s.
.
Estes dois povos seriam conquistados e unificados pelos
quíchuas, sob a direcao dos incas, que, por sua vez, constituiam
um humilde cla (ayllu) entre tantos outros da regiáo.
Adquirindo ascendencia sempre maior sobre os demais
"ayllus", que, finalmente, foram anexados ao seu, os incas .iá
elegiam um monarca (Inca) e procuravam preservar, a todo
custo, sua pureza de sangue originária.
O termo "inca" foi adotado pelos próprios conquistadores
espanhóis, ao veremos nativos assim chamarem seu imperador. Na verdade, os incas conheciam-se e eram conhecidos
pelo próprio nome de "quíchuas".
O "ayllu" dos incas tinha por símbolo o falcáo, e da linhagem deste pássaro procediam os primeiros imperadores,
sucessores do lendário Manco Capac, todos eles "Capac.., vocábulo que significa "esplendoroso", "senhor supremo".
Foi no ano de 1.445 que os incas iniciaram, tímidamente,
sua expansáo, ocupando, a pouco e pouco, a regiáo do Titicaca e a parte norte do Peru. Posteriormente, foram anexados
os territórios das culturas chimú e nazca; na época da descoberta da América, já haviam subjugado os povos metalurgistas
do Equador e, anos mais tarde, conquistaram _o sul da Colombia.
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O "Tahuantinsuyu", na época de 5eu maior esplendor,
chegou a abranger o Perq, as terras altas da Bolívia e do Equador, o litoral chileno e os vales norte-ocidentais da Argentina, ocupando área equivalente a sexta parte do continente
sul-americano !
O "Tahuantinsuyu" era habitado por cerca de 10 milhóes
de pessoas, e as ruínas de cidades belíssimas e estradas solidamente pavimentadas, testemunham o elevado nível de civiliza~ao alcan~ado pelos incas. Havia 16.000 km de excelent~
estradas, percorridas por mensageiros (chasqui) que levavam
a pé, de Quito para Cusco, uma carta em uma semana, cobrindo 1.600 km!
·
A criacao e consolidacao do vasto império incaico foram
obra de doze imperadores:
Manco Capac
Sinchi Roca
Lloque Yupanqui
Mayta Capac
Capac Yupanqui
Inca Roca
Yahuar Huacac
Viracocha Inca
Pachacuti Inca Yupanqui
Tupac Inca Yupanqui
Huayna Capac
Huascar
Ataualpa
o INCA: o imperador (Inca) era considerado filho do Sol.
ra1 cren<;a parece ser proveniente de supersticoes mais antigas
de povos bárbaros subjugados pelo "Tahuantinsuyu".
A monarquia incaica era absolutista, centralizada e hereditária. Nem os mais importantes membros da familia imperial podiam comparecer a presenca do Inca sem estarem descal<;os, trazendo, nos ombros, um pequeno fardo, símbolo de
sua submissao, além do que era terminantemente proibido
olhar no rosto do imperador.
Durante as grandes cerimónias, o Inca era cuidadosamente transportado numa liteira de ouro macico. Alguns imperadores eram, a exemplo daqueles da antiga Roma, divinizados em vida; após a morte, todos.
Quando o Inca morria, suas ·e ntranhas eram levadas para um templo, situado a cinco léguas de Cusco, onde eram sepultadas com suas insígnias, concubinas e servidores, que atenderiam o monarca em suas necessidades do além. O corpo,
por sua vez, era embalsamado (os incas atingiram alto nível
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na arte de embalsamar cadáveres) e esplendidamente vestido,
sendo colocado numa cadeira de ouro~ no grande templo do
Sol, em Cusco, junto a seu ancestrais.
O imperador tinha por esposa legítima sua própria irmá,
mesmo porque, sendo considerado divino, nao poderla ter· contato com seres humangs comuns .. .
Curiosamente, nao existia urna regra determinada de ·
escolha, pelo Inca, de seu sucessor, fato que, por mais de urna
vez
acarretou sérias crises políticas a seguran~a interna do
.1mper10.
, .
Nao se pense, entretanto, que com todo seu poder e prestígio o Inca pudesse ·fazer o que bem entendesse, inclusive na
prática. Nos assuntos de maior importancia ·p ara a administrac;ao e seguranc;a do "Tahuantinsuyu", o imperador, muitas
vezes, acedia as sugestoes - quando nao exigencias - dos administradores das províncias imperiais (suyu).
A nobreza, em várias ocasioes, chegou a desafiar a autoridade e o desagrado do Inca, e o próprio sumo sacerdote (huillac umu) exercia influencia ponderável sobre o rei.
A NOBREZA: A nobreza incaica compunha-se de tres categorias: a primeira, formada por nobres d~ nascimento e privilégio, era a mais importante. Seus membros tinham o hábito
de usar enormes brincos, pelo que foram chamados "orejones",
pelos espanhóis.
Estes brincos chegavam a ter 5 cm de diametro, sendo,
muitas vezes, de ouro e prata finamente trabalhados. Nos brac;os, os "orejones" portavam braceletes de metal, que corresponderiam, em nossa época, as . medalhas de valor militar.
Muitas vezes, urna das orelhas de algum dos componentes da
casta se rompia como peso do enorme brinco; isto, era tomado
como o pior dos presságios. O próprio Inca Ataualpa tinha
urna das orelhas mutiladas desta forma, a qual procurava, incessantemente, ocultar com o manto ...
Depois dos "orejones" vinham os "curacas", que eram os
governantes das províncias que haviam se submetido voluntariamente, ao imperialismo incaico, ou que, após travarem
guerra com o "Tahuantinsuyu", resignavam-se com a derrota
inevitável e resolviam incorporar-se ao império. Os "curacas"
assimilavam rapidamente a cultura e o idioma dos incas, e
logo seus filhos iam para Cusco receber ·educac;ao digna de
sua posi~ao.
Existía urna outra categoria social, considerada integrante da nobreza, qual seja, a dos·"amautas" (pessoas sábias) que
constituiam a fina flor da intelectualidade incaica ...
No "Tahuantinsuyu'', a educacao e a instrucao estavam.··
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reservadas aos membros da familia imperial e aos nobres, e
consistiam em aulas de religiáo, usos militares, história, direito e ciencia política.
Quanto ao povo, este náo tinha direito algum a se instruir,
e devia contentar-se em aprender o ofício paterno. Um dos
maiores imperadores incaicos costumava afirmar náo ser aconselhável ensinar ao povo as ciencias que pertencem aos
nobres, pois aquele poderia se fazer arrogante, criticando
o governo e insultando a própria grandeza do Estado. Os
plebeus poderiam, quando muito, aprender o oficio paterno,
pois a eles nao compete-govemar, e dar-lhes tal direito é expor a administra~áo e a própria ordem a grave perigo ...
O CLERO: Encimando a organizacáo eclesiástica incaica, eatava o sumo sacerdote (huillac umu), a respeito do qual já
nos referimos linhas atrás.
_
Gozava ele de vitaliciedade em seu cargo, mas deveria
levar vida exemplar, li.mitada por severas restri~oes. Durante
as grandes festividades religiosas, o "huillac umu,, trajava
urna imponente roupagem de cor marron, trazendo, na cabe~a, urna tiara de ouro comos símbolos do Sol (Inti) e braceletes do mesmo metal, simbolizando a Lua.
Nestas solenidades, o "huillac umu" estava colocado em
pé de igualdade com o próprio imperador, sendo prestadas a
ele as mesmas homenagens que a este, já que ambos eram
considerados depositários de poderes sobrenaturais.
O "huillac umu" presidia a um conselho de nove dignitários, cada qual encarregado da assistencia espiritual de vasta
área do "Tahuantinsuyu".
No "Tahuantinsuyu" o alto clero contava com o apoio fi. nanceiro do governo, o que nao ocorria com os sacerdotes do
babeo clero, que mantinham-se por conta própria ...
OS MILITARES: A política externa incaica, imperialista por
excelencia, necessitava do apoio de poderoso aparato militar,
já que no "Tahuantinsuyu" também adotava-se a ideologia
(de, grande atualidade, já se ve!) de que é impossível o engrandecimento de qualquer Estado sem conflitos com seus vizinhos. Daí, se depreende o grande prestígio de que desfrutava
a classe militar.
Desde os primórdios de sua expansáo, os incas tiveram
chefes belicosos e competentes, os "Sinchi" (capitáes dos
temerários). A preocupa~ao principal da maioria dos imperadores incaicos foi organizar, ampliar e aperfeicoar sua
máquina de guerra e, para isto, sempre procuravam homens
capazes e de fibra para os postos mais importantes da seguran~a e expansao do ~pério.
-
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O primeiro grande organizador militar do "Tahuantinsuyu" foi Sinchi Roca; mais tarde, o terceiro Inca, Lloque
Yupanqui, já contava com 7.000 homens em seu exército e,
depois, o quinto imperador, Capac Yupanqui, aumentou este
contingente para 20.000 homens. E com o Inca Pachacuti
(1438-1471), dotado de grandes virtudes militares, além de
inteligencia invulgar, as conquistas militares sucederam-se
ininterruptam·ente.
No reinado do décimo primeiro Inca, Huayna Capac
( 1493-1525) já os efetivos militares do "Tahuantinsuyu" contavam com nada menos ·que 200.000 homens!
A diplomacia de guerra incaica era muito benevolente
com os povos que recalcitravam em ser incorporados ao império. Cada território era ocupado com o mínimo derramamento de sangue possível. Antes do -início das opera~óes bélicas,
que, invariavelmente, terminavam coma vitória dos batalhóes
do Inca, mensageiros tentavam, febrilmente, convencer o inimigo a se render.
O cronista Garcilaso de La Vega afirmou que, em certa
ocasiáo, os incas chegaram a propor aos chefes de um dos
povos sob seu assédio, a experiencia de se submeterem ao "Tahuantinsuyu" por certo tempo, para que pudessem aferir as
vantagens de tal medida ...
Vale frisar que a política externa incaica em relacao aos
povos m·enos desenvolvidos, tinha o caráter de missao social
análoga a de Roma ou do Cristianismo, visando levar aos
selvagens o culto do Sol e dar-lhes vida material mais condizente coma condicáo humana.
O POVO: Classe social produtiva, o povo (hatun runa)
nao era de menor importancia para o "Tahuantinsuyu".
Os camponeses constituíam a esmagadora maioria desta
classe, complem·e ntada pelos trabalhadores na indústria. Havia, entre os governantes e o povo, um código de direitos e deveres que era facilmente seguido por ambas as partes. Os camponeses tinham o direito as terras para cultivo e sementes,
podiam utilizar os bosques, rios e planícies para o pastoreio,
caca e pesca, e obter, nos armazéns do Estado, as matériasprimas de que n·ecessitassem. Contavam, ademais, com a garantía da protecao estatal em caso de ·enfermidade, acidente
do trabalho ou desamparo na velhice. Assim, é de inteira justica afirmarmos que a simples enumeracáo destes direitos do
homem do povo no "Tahuantinsuyu", já demonstra como a
administracao e o sistema previdenciário incaicos ultrapassavam, de muito, a maioria dos sistemas congeneres dos Estados contemporaneos.
-
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Por outro lado, as obrigacóes do povo trabalhador consistiam em atender os trabalhos de agricultura, lavrar as terras, participar dos trabalhos de cultivo das áreas destinadas
ao Inca e ao Sol, cooperar com a realiza~áo e a conserv~áo
dos servi~os públicos, cumprir suas obriga~oes militares, manufaturar as matérias-primas de propriedade do Estado que
seriam distribuídas entre as famílias etc.
Vale frisar que o povo nao tinha liberdade de palavra e,
muito menos, de religiá~. Ninguém podia mudar de oficio, em
busca de urna posi~áo social melhor, e se alguém ousasse falar mal do Inca, certamente seriam suas últimas palavras.
pois o imperador contava com eficientes espióes por todas
as partes do império.
A ~evera desigualdade social existente no "Tahuantinsu~" pode ser bem demonstrada num curioso exemplo: nas
proximidades de Macchu Picchu, fantástica cidadela construída no cimo de um pináculo rochoso, ao norte de Cusco, da
qual tratamos em outra parte deste livro, existía um vilarejo,
onde uma nascente, situada no mais alto nível da montanha,
fomecia água canalizada para as residencias, indo atingir
um rio que passava lá em baixo, numa distancia de 600 m.
Como esta água arrastava os detritos das casas, os que moravam no ponto mais alto eram os únicos a recebe-la pura.
As outras pessoas - em nível social decrescente - recebiamna em impureza cada vez maior, até a humílima gente, do
mais baixo escaláo social, recebe-la em indescritivel estado de
polui~áo ...
A guisa de curiosidade, podemos dizer com G. H. S.
Buhnell, in Peru, Editorial Verbo, 1969, pág. 122, que
"Como a maioria dos índios das terras altas do Peru, os incas
·e ram bastantes baixos e entroncados, com uma média de
1,58 m, de ombros largos, e o tórax desenvolvido, adequado a
um povo que vive na atmosfera rarefeita dos altos Andes. Tinham pele castanha, cabelo liso, face redonda de nariz proeminente, direito ou ligeiramente curvo, e poüca barba.''
A ADMINISTRAQAO DO "TAHUANTINSUYU": A palavra
"Tahuantinsuyu" significa "país dos quatro cantos", pois
quatro eram as grandes divisóes do império: "Chinchaysuyu"
. (norte) "Kollasuyu" (sul), "Antisuyu" (leste) e "Kontisuyu"
(oeste) .
·
Estas quatro grandes regioes consideravam Cusco como
ponto central, e cada uma delas tinha sua própria capital,
administrada por um membro da família do Inca, subdividindo-se, por sua vez, em quatro distritos. Cada um destes distritos era partilhado em mais quatro ·entidades administra-

39 -

tivas, sempre supervisionadas por :funclonários de confianca
do imperador.
Os funcionários públicos do "Tahuantinsuyu" ingressavam ná. carreira com a idade mlnima de 26 anos, e para atingirem os postos de maior importancia era exigida a idade
mínima de 50 anos.
,
O Inca mantinha um eficientíssimo servico secreto de informa9óes, que efetuava o controle e a inspe~ao da administra~áo pública, funcáo esta. exercida por "orejones" que houvessem dado prova de. irrestrita lealdade.
Muitas vezes, o imperador visitava algumas comarcas do
"Tahuantinsuyu", atendendo pessoalmente os súditos, auxiliado por quatro conselheiros, quando solucionava litígios, outorgava ,recompensas e castigava Ínfracóes, o que fazia crescer,
aind~ mais, seu prestígio 3unto ao povo.
A cidade de Cus.co também dividia-se em quatro circunscricoes, subdivididas em outras mais, até um mínimo de habitantes para cada parcela, havendo administradores, para
cada urna destas, em número proporcional as suas neces..
sidades.
·
O "AYLLU": O "ayllu" constituía a célula do impéíio. Sobre
ele, erguia..se toda a piramide administrativa incaica. Em número de dois ou tres, constituíam um distrito (saya) e estes,
reunindo-se, formavam unidades maiores.
O "ayllu" possuía território determinado e era uma institui~ao auto-suficiente. Seu chefe era um ''c.uraca", o qual
tinha por missao administrar ·a aldeia, repartir anualmente
os lotes de terra (chácara) e comandar o "ayllu" na guerra,
tormando este urna unidade militar.
ORGANIZAQAO ECONOMICA: A economía incaica era diri""
gida. Administradores nomeados pelo Inca controlavam o desenvolvimento económico do "Tahuantinsuyu", evitando a
acumula~ao perniciosa da riqueza.
Dispunham de grande tirocínio no equilíbrio ·da demanda
e das reservas que, periodicamente, entravam em circulacao.
É curioso constatar que o fenómeno da planifica~áo eco..
nómica, tao em voga atualmente, foi urna das principais características do "Tahuantinsuyu".
Face as resolu~óes do -Conselho de Estado e dos "amautas", que planificavam a economia estatal, o próprio Inca- nao
podia intervir contrariamente aos projetós- aprovados.
Os administradores incaicos possuíam extraordinário conhecimento do império e de sua popula~ao, e os recursos económicos eram registrados estatisticamente, com notável precisao.
-
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No dizer de Luiz E. Valcárcel, o planejamento econOmieo
incaico ainda permanece · como uma permanente li~áo para
os Estados contemporaneos.
Entre os incas, náo se admitia a propriedade· privada dos
meios de produc;áo, princípio basilar do socialismo. A terra
era propriedade do Estado, e grande parte da mesma era tra- ·
balhada comunalmente, sendo dividida em tres partes: uma
para o Inca, outra para a manutenc;ao dos templos e da classe
sacerdotal e uma terceira para o povo. A parte deste era dividida entre as famílias, de acordo com a categoría social e
· número de filhos. Durante a abertura oficial dos períodos de
plantio, o próprio imperador era obrigado a amanhar o solo,
ao lado de seus mais humildes súditos. A la dos lhamas (camelídeos das ~egióes andinas) .era guardada nos depósitos
centrais e distribuída entre as indústrias texteis; taril.bém os
cere~is , eram armazenados e; . posteriormente, distribuídos,
conforme as necessidades sociais o exigisse_m .
O clero era mantido por numerosos depósitos próprios,
enquanto os celeiros do Inca sustentavam, sem dificuldades, a
nobreza,
o exército e funcionários públicos, velhos, enfermos
.
,
e v1uvas.
Diligentemente, o Estado precatava-se contra grandes calamidades, permitindo que o povo se servisse · dos armazéns
públicos em tais circunstancias. Por outro lado, nos períodos
de relativa abundancia, o Inca autorizava urna distribuic;áo
suplementar de generas.
No "Tahuantinsuyu" ninguém passava necessidades materiais, mas todos tr~balhavam, inclusive as pessoas de avanc;ada idade; que exerciam misteres condizentes com sua condic;áo, sob o amparo do Estado, sendo inexistente o desemprego.
Enfim com todos os prós e contras, o ''Tahuantinsuyuº ·
parece ter bem desen:ipenhado sua missáo de realizar o bem
estar social, pelo menos sobo ponto de vista material, já que
o povo vivia protegido contra a fome e a labuta excessiva,
havendo, inclusive um horário delimitado para a jornada de
trabalho.
·
Se nij.o havia períodos de abundancia incomuns, também
é verdade que nao havia crises sociais profunda$.
Era o Estado incaico urna instituic;áo voltada, precipuamente, para o bem estar de todos .os que nele viviam, fenómeno para o qual, parecem tender as democracias contemporaneas.
-
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O SISTE?4A'FISCAL: Os incas pagavam seus tributos em
termos de máo de obra, principalmente nos trabalhos agrícolas.
Assim, as contribuicóes fiscais do povo náo con8tituíam
tributos no moderno sentido do vocábulo. As classes trabalhadoras (rurícolas e industriários) recebiam do Estado matériaprima, ferramentas e alimentacao, sendo isto pago com seu
trabalho produtivo.
Lembra E. Harry Gérol, in Dioses, Templos y Ruinas, Libreria Hachette S/A, Buenos Aires, 1969, pág. 458 que, em
virtude das vantagens do sistema .económico-fis~al incaico,
náo havia, no' "Tahuantinsuyu", crises de produ~ao ou problemas da "mais valia".
o campones ou industriário participava, com seu trabalho, no processo de produ~ao, e t~ha, com isto, direito ao justo
e necessário para ele próprio e sua família. Náo hayia acumula~ao ·de riquezas nas maos de uma minoria, pois, já o dissemos, os meios de produ~áo nao podiam ser objeto de propriedade individual.
Cada unidade administrativa do império oferecia ~ urna
contribui~áo correspondente as suas disponibilidades, nao havendo isencao tributária para ninguém. Tanto isto é verdade
que o Inca Sinchi Roca obrigou os "urus" - povo que invocava sua miséria para eximir-se dos tributos - a contribuir, individualmente, com algumas dezenas de piolhos mortos, é claro - que deveriam ser enviados, anualmente, para Cusco. A primeira vista, o aludido imperador estaria tomando urna medida de eficácia, se nao tributária, pelo menos
higienica; mas, na verdade, esta curiosa decisao a.dmistrativa revestia-se de profundo- significado moral, pois ·simbolizava a inflexibilidade fiscal incaica para todos os súditos do
"Tahuantinsuyu".
A APLICAQAO DA JUSTIQA: O Inca era a fonte de todo o direito no "Tahuantinsuyu". Imperava o princípio jurídico fundamental (diríamos constitucional) de que toda disposi~ao
de lei emanava do "filho do Sol". Assim sendo, qualquer delito passava a ser, nao apenas urna ofensa ao Estado, mas também um sacrilégio, já que na pessoa do Inca unificava-se o
poder político e a majestade do próprio Sol.
Seria erróneo, adverte G. H. S. Bushnell, in Peru, Editorial Verbo, pág. 144, avaliar a aplica~ao da justi~a incaica em
termos de sistemas jurídicos modernos. A legisla~ao do "Tahuantinsuyu" punia mais brandamente a nobreza que a plebe; frequentemente, o que era crime para um plebeu nao o era
para um nobre. O inca, por sua vez, era, em tese, absoluta-42 \
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mente irrespónsável por ~uas atitudes, inclusive as deµtuosas,
mas, a forca da tradicao e a vigilancia que sobre ele exerciam
figuras de realce da corte, impediam-no de tomar medidas que
fugissem aos ditames do bom senso.
·
Existiam tribunais específicos para cada categoria social,
e a organizacáo judiciária incaica previa um excelente sistema de descentralizacao na administracao da justica, representado por pequenos tribunais que atuavam entre os "ayllus",
cujos magistrados (waranga camayoj) decidiam lides de caráter civel e puniam . contravenc0es.
O direito penal incaico era severissimo; o furto e o roubo
eram considerados delitos abomináveis, e a pena para estes
era, invariavelmente, a morte. Crimes de natureza grave
eram, também, aqueles que ofen'diam a economia pública, por
exemplo, o peculato, a sonegacáo fiscal, ou a autoridade do
Estado, como o desacato.
Diga-se o mesmo dos crimes contra a familia e contra os
costumes.
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Em 1541, quando o conquistador Francisco 'P izarrp dominava o império dos incas, alguns, indígenas, vindos· de longínquas e desconhecidas paragens, informaram os e~panhóis de
que, nas misteriosas florestas situadas a leste dos Andes, existia um país riquíssimo, cuja rei, em festividades religiosas, .
cabria-se com ouro em . pó e banhava-se num lago sagrado, ·
enquanto seus súditos lanc;avam esmeraldas e diamantes nas
águas. Os ·espanhóis ouviam tudo isso com olhar 'Sonhador e
cobic;oso .. .
·
O VERDADEIRO ELDORADO: O célebre Eldorado parece ter
existido realmente, embora despojado dos exageras eontidos
nas narrativas dos silvícolas. Era, ao que se supóe, o reino dos
chibchas, na Colombia, jamais submetido a expansao incaica.
o lago sagrado acha-se localizado ao norte de Bogotá, em
Guatavita .e, de fato, neste local, os-chibchas.realizavam·belas
e exóticas cerimónias religiosas, of·e rtando objetos de adorno
- quic;á valiosos - a urna deusa que habitava, ~s misteriosas ,
profundei as do remanso.
·
Ainda hoje, confiantes mergulhadores buscam, teimosa e dispendiosamente, os valiosos vestigios do~ rituais sa.grados ...
UM RIO ABOMINAVEL: Retomemos nossa narrativa. Tao assanhados ficaram os aguerridos espanhóis ·com as histórias
contadas pelos tais viajantes indígenas, que resolv~tam organizar uma expedic;ao, composta de 4.000 homens, sobo comando de Gonc;alo Pizarra, irmao d,o conquistador, para descobrireni e conquistarem o fantástico reino do "hombre dorado" ..
As atribulac;óes dos expedicionários durante a travessia
dos Andes foram verdadeiramente inenarráveis; nada menos
que metade do grupo sucumbiu ao frio, terremoto$ e furacóes.
Os sobreviventes conseguiriam chegar, maltrapilhbs, e famintos, as margens dorio Napo, afluente do Amazonas. Sua esmagadora largura e seus trai~oeiros banhados, logo convenceram Pizarra da impossibilidade de urna travessia a pé;
ordenou, portanto, que fosse construida urna embarca~ao,
a qual, sobo comando de Francisco de Orellana, e tripulada
por sessenta homens, sairia em busca de alimentos para os
demais, enquanto estes seguiriam por terra, acompanhando a
marcha do barco.
.
·
1
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Entretanto, a forte correnteza daquelas -águas traicoeiras foi mal calculada pelos-aventureiros! Orellana nao tardaria em perder de vista o grupo de pizarro!
Desesperado, resolveu tentar o impossível: alcancar o
Oceano Atlantico através do rio Amazonas! Deixemo-lo entretido em sua ousada empreitada ...
AS AMAZONAS: As lendárias amazonas eram terríveis mu
lheres guerreiras, já famosas na Antiguidade. Os gregqs diziam que elas habitavam .a Capadócia, na Asia Menor, as margens do rio Termodonte, sendo sua capital a cidade de Themiskyra. Entre suas rainhas mais famosas contavam-se Marpésia, Lampedo, Hipólita, Taléstris e Pentesiléia. Esta, durante a guerra de Tróia teria socorrido os troianos, combatendo o herqi Aquiles, sendo por ele derrotada.
Aove-la morta, entretanto, o vencedor teria chorado perante sua beleza e bravura incomuns.
Justino, historiador do século II da era crista, afirmava
que as amazonas existiam realmente.
Segundo ele, _a origem das exóticas mulheres guerreiras
remonta a expulsao que dois príncipes da Cítia, !linos e Escolopite, sofreram por parte de fac~oes inimigas, sendo for~ados
a emigrar, com seus súditos, para as planícies de Themiskyra.
Ali viveram muitos anos, criando rico e vasto império, gra~as
as periódicas pilhagens que realizavam nos países vizi:phos.
Estes, cansados de tanta· explora~ao, rebelaram-se contra <>
opressor e destro~aram completamente seu poderoso eX-ército, matando todos os soldados. As muiheres citas, condenadas a viuvez e ao desterro, impulsiQnadas por bárbara cora~
gem, empunharam as armas de seus falecidos cónjuges e arrasaram as povoa~oes inimigas. Com o passar do tempo, renunciaram ao convívio dos homens e criaram um império,.
mantendo severa paz.
Obrigavam os homens de povos vizinhos a visitá-las periodicamente, para a perpetua~áo de seus domínios, pois, enquanto os filhos varoes eram sumariamente eliminados, as
meninas eram educadas rudemente na equitacáo e manejo
de armas. Para facilitar o emprego do arco no arremesso de
flechas, queimavam o seio direito as discípulas; daí a expressáo "amazona" que, em grego, significa "mulher sem seio" ~
Cristóvao Colombo mencionou, certa vez, a existencia de
urna tribo de mulheres guerreiras nas Antilhas, e Walter Releigh (1552-1618) estadista e favorito da rainha Isabel da
Inglaterra, afirm~va existirem amazonas nas Guianas, en-48-
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quanto outros viajantes europeus diziam ter visto as estranhas mulheres na regiáo· do rio Paraguai.
A BATALHA DAS AMAZONAS: Voltemos

as

peripécias do
nosso pobre Orellana, metido em perigosíssima aventura, numa regiao infestada de índios ferozes e totalmente desconhecida pelos europeus.
No dia 24 de junho de 1542, a embarca~áo deslizava, pla-cidaníente, em águas próximas ao rio Nhamundá. O valoroso
oficial ~abia que se encontrava em. área das menos salutares,
pois, meses antes, ·havia sido informado por alguns nativos
que a regiáo onde agora se achavam os espanhóis era tida
como reino das "coníupuaras", ferozes mulheres guerreiras,
cuja rainha chamava-se Conorj.
.Oréllana trouxera consigo um frade dominicano, Gaspar
de Carvajal, encarregado do relatório da expedicáo. O nosso
bom frade mal suspeitava quao longo seria seu relato ...
Silencio absoluto imperava na gigantesca mata virgem,
interrompido apenas pelos gritos dos .papagaios e o farfalhar
·dos macacos nas árvores imensas, ressoando lugubremente
naquele, até entáo, inexpugnável reduto da Natureza.
Subitamente, a pavorosa realidade! Centenas de indígenas, horrivelmente pintadps, comecaram a surgir, como demonios, das entranhas do sinistro inferno verde, procurando
invadir o barco, sob a protecáo de verdadeira chuva de setas.
Deserientados, os espanhóis resistiam desesperadamente as
investidas, quando perceberam, estupefatos, que belas mulheres, de tez branca e longos cabelos entran~ados, também tomavam parte no assalto a ·embarca~ao, lutando ferozmente e incentivando os nativos a luta. Quando algum destes procurava
fugir· ao embate, as incríveis mulheres matavam-no a pauladas. Quem seriam aquelas estranhas criaturas, que traziam
a mente, de imediato, as fantásticas discípulas de Taléstris?
Seriam algumas "coniupuaras" enviadas por Conotj para evitar que os espanhóis descobrissem a localizacáo de seu império, ou apenas algumas indias valorosas que estavam a aju-:
dar os homens de sua tribo a expulsar os indesejáveis invasores?
O que se sabe é que, lutando tenazmente, os espanhóis
conseguiram safar-se da incómoda situ~áo; e no dia 11 de
setembro de 1542, após inacreditáveis peripécias nas sombrias e misteriosas florestas amazónicas, realizaram o impossível: chegaram, maltrapilhos e tremulos, chorando de alegria, a imensidáo azul do Atlantico!
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Nessa. mesina época, Goncalo Pizarro conclµía dramático
retomo as terras dominadas por seu irmáo, chegando ao Equador. Seus homens, esfarrapados e doentes,, haviam comido
os cavalos da expedi<;io e mascado o couro das selas para sobreviver.
Por incrivel que pareca, Orellana resolverla voltar, mais
uma .vez, a imensidao amazónica, em busca do Eldorado,, Em
1545, comandando 500 homens, penetrou novamente nas florestas situadas a leste do império incaico; mas, desta feita o
terrível infemo verde nao perdoaria a ousadia do valoroso
oficial, que desapareceria sem deixar vestigios, vítima da loucura fascinante do Eldorado, que já comecava a chamar as
atencóes de todos os aventureiros do mundo ...
'

AS AMAZONAS SOL-AMERICANAS: Qual seria a origem das
amazonas sul-americanas, elegantemente descritas por Gaspar de Carvajal? Imaginosos pesquisadores afirmam serem
elas as descendentes de um grupo de mulher.es incas que, ao
verem o Peru ser invadido pelos espanhóis sem que seus maridos opusessem resistencia, teriam descido os Andes, rumo a
planicie ·amazónica, onde desenvolveram rígida e organiza~
sima ginecocracia, reforcada pelo ódio e ·desprezo aos homens.
Para evitar a extincáo da tribo, obrigavam seus vizinhos, os
indios guacarís, a visitá-las periodicamente.
Segundo narrativas de nativos, o império das amazonas
era formado por inúmeras povoacóes, ligadas por amplas
estradas, atentamente vigiadas pé>r inúmeras sentinelas, face
a uma possível tentativa de invasáo.
Em sua capital, onde vivia a rainha Conori, existiam cinco templos dedicados ao Sol, ricamente ornamentados em
ouro no seu interior.
O ENIGMA DOS :tNDIOS GALERAS: As numerosas narrativas
sobre as amazonas sul-americanas cobraram novo alento com
uma recente descoberta levada a efeito no Amazonas, por .a rqueólogos brasileiros, a qual poderá, quem sabe, lancar novas luzes sobre o fascinante enigma. Nas proximidades de uma
tribo praticamente desconhecida - os indios galeras - uma
enorme rocha, inteiramente coberta de estranhas inscricoes,
espicaca a curiosidade dos estudiosos que, ansiosos, se dirigem para o local. No entender dos descobridores, os caracteres significam: "Vive aqui um povo de mulheres, govemado
sabiamente por urna rainha extraordinária, sendo todas filhas
do Sol". Mistério ...
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Quando Francisco Orellana e seus comandados enfrentaram as terríveis amazonas nas proximidades do rio .Nhamundá, conseguindo safar-se da angustiosa situacao após tremenda batalha, logo perceberam .que nao havia motivo de júbilo
para a respeitável facanha: apenas Alcantara, o piloto da
embarcacao, permanecera ileso! Os demais gemiam dolorosa- _
mente, e inúmeros ·cadáveres juncavam o tombadilho. Tudo
isto, entretanto, seria suportado pelos· bravos expedicionários,
acostumados as maiores prova~óes; mas, o que ocorreria com
os soldados Garcíá de Soria e Antonio de Carranza seria infinitamente mais apavorante e cruel que o mais rude dos homens· de O~ellana. poderia suportar! Aqueles infelizes haviam
sido atingidos por setas, como seus companheiros, nao aparentando, a princípio, sofrimento· maior que os demais; entretanto, súbita e estranha rigidez foi se apoderando de . seus
membros, entremeada por bruscas contracóes. Queriam gritar
por ajuda e nao podiam; queriam ·mover-se, fugir a morte que
já pressentiam, mas· seus membros entorpecidos nao obedeeiam a sua vontade. O pavoroso espetáculo duraria ainda muitas horas, sob o olhar estarrecido e impotente dos demais.
Era este o primeiro contacto do homem branco com um veneno mortal, verdadeiro desencadear' das forcas _malignas da
Natureza contra quem se atrevia a violar os-segredos do ·inferno verde. Era o curare!
O CURARE: As mais horripilantes formas de morrer sao piedosas quando comparadas a que o curare impóe a sua vítima. Ele nao envenena o sangue, músculos e vísceras de imediato;
apenas infiltra-se nos centros periféricos do organismo, e sao
estes que se encarregam de levar, através de sua finíssima re~
de, o malévolo elemento para todo o corpo. A vítima vai morrendo aos poucos, sem que haja qualquer abalo nos centros
sensoriais. Quer gritar, mover-se, agitar-se, implorar auxílio
e nao consegue faze-lo; o sutil veneno saboreia, lentamente, a
vitória dos segredos da Natureza sobre ·a cusiosidade humana ...
Conforme a quantidade e qualidade do curare, a pessoa
atingida permanece cerca de vinte e quatro horas nesse padecer.
O 'ENIGMA DOS íNDIOS TICUNAS: Desde Francisco Orellana, ·que denominou o curare "erva venenosa", e Walter Ra-
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leigh, que estudou com grande interesse a droga maldita, o
prestigio do insólito veneno só aumentou. Cientistas de renome, como Humboldt, Von Martius e Castelnau observaram,.
detidamente, os indios ticunas, os mais famosos preparadores
de curare da regiáo amazonica, em sua faina odiosa, bU$Cando
uma solucáo para o enigma. Estes selvagens, porém, astutamente, cercavam de tanto mistério o preparo do tóxico que
náo foi possivel a obtencáo da fórmula pelos obcecados homens brancos. O célebre explorador ~ Condamine foi o primeiro a levar-algumas doses de curare para o Velho Mundo;
em busca da determinacáo exata de sua composi~áo.
Os estudos a respeito prosseguiram intensamente, com
os trabalhos de Claude Bemard e do brasilelro Paulo Cordeiro.
'
ETIMOLOOIA: O notável prelado espanhol Bartolomeu de las
Casas (1474-1566), que rea1izou ·profundos estudos sobre os
indígenas da América, menciona o curare ero suas crónicas,
descrevendo seus perniciosos efeitos e denominando-o "urari". Segundo Von Martius, tal vocábulo tem procedencia tupí
e significa: "aquele a quem tocar, morrerá".
Na opiniáo de Barbosa Rodrigues, "uiraeorl", "uyrarí",
·'urarí" é um líquido que nativos da América usam na caca,
conseguindo imobilizar uma ave ero pleno voo ou um mamímífero na carreira. A etimología da palavra curare seria, entáo, "uirá" (pássaro), "ear" (morrer ou matar) e "y' (água
ou liquido) .
·
Em seu G~ande Dicionário Etimológico Prosódico da Lín..
gua Portuguesa~ vol. 8°, pág. 4.149,. Ed. Saraiva, 1967, Silveira
Bueno entende ser, errónea a grafia "urare", eis que os antigos
pesquisadores e missionários escreviam "urary" com acento
na última: "urarí". ·
EM BUSCA DE UMA RESPOSTA: Sao verdadeiramente notáveis os estt?-dos realizados sobre' o curare pelo cientista Lacerda
Filho, no Laboratório de Fi~iologia do Rio de Janeiro. Descobriu, o mencionado cientista, que o principal ingrediente do
curare é uma planta "menispermacea", com acao paralisante
sobre o organismo, e as bruscas contrac0es que o veneno produz no corpo da vítima sáo o efeito da acáo de uma "strychnea", que também integra a malévola receita.
Conclui, além disto, que as percepeóes sensoriais ni.o sáo
suprimidas pelo tóxico e que, imediatamente após a morte do
envenenado, percebem-se JDOvimentos peristálticos ou velmiculares no seu ventre e, vinte minutos depois, o coracáo ainda
pulsa!
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A morte é produzida lentamente, por asfixia, sem que o
veneno ataque o cora~áo ·ou as faculdades mentais. Finaliza
o cientista pátrio afirmando que o curµe atua com muito
maior eficácia sobre animais de sangue quente.
Nada mais sabe sobre a droga maldita, um dos maiores
enigmas propostos ao homem pela Natureza. "Decifra-me ou
devoro-te!" dizia a esfinge de Tebas aos atemorizados viandantes; é assim que o curare impóe a morte as suas vítimas,
e foi assim que no dia 24 de junho de 1542 os soldados García
de Soria e Antonio de Carranza tiveram estranha morte, sob
o olhar maravilhado de seus companheiros de aventura ...

(
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Por volta de 1610, quando governava Portugal o reí Filipe 11, apareceu na corte urna estranha personagem, · dizendo
chamar-se Robério Dias e ser filho de Melchior Dias Moreira,
hornero que ficara riquíssimo ao descobrir fantásticas minas~
.de ouro e prata ero local desconhecido dos .sertóes brasileiros.
Robério Dias afirmava que seu pai, aleunhado Muribeca
pelos nativos, fora · casado coro urna irnia de Paragua~ú, a
companheira de Diogo Alvares, nosso Caramuru.
Trazia um estranho pedido para o rei; pretendía o título
de marques em troca das minas.' e da iinensa fortuna que lhe
deixara, o pai. Felipe II concordou imediatamente; mas, no
íntimo, nao pretendía conceder o marquesado ~ um simples
mesti~o ·e, através de uro ardil, pretendeu enganar nosso herói, apossando-se das minas sem ·conceder-lhe o título.
Entretanto, o filho de Muribeca mostrou-se tao astuto
quanto o rei, pois, desconfiado, achou melhor nao declinar
onde ficav.a m as tais minas, mórrendo, tempos depois, seem
revelar seu segredo.
Passaram os anos.. Em 1743, um nativo de Minas Gerais
- de nome .ignorado - ouviu falar das fabulosas jazidas e,
com a imagina~ao assanhada, resolveu procurá-las . e descobrí-las a qualquer pre~o. As desconhecidas florestas. brasileiras, infestadas de f eras, cobras, indígenas trai~oeiros e febres
malignas, nao o atemorizavam; afinal de cantas, ouro é sempre ouro, e ninguém fica rico esperando que caiam do céu pepitas ou diamantes ...
A BUSCA: Se assim pensou, melhor o fez; arregimentou alguns portugueses, uma dúzia de negros, meia de índios, algum material de explora~ao, e lá se foi, rumo ao misterioso
interior do Brasil, em busca das minas de Muribeca. .
O grupo vagou penosamente, durante anos, sem nada encontrar. O desanimo já comecava a dar lugar ao desespero
naqueles espíritos valorosos quando, certo dia, avistaram, em
algum lugar do serta.o baiano, urna bela planície que terminava em majestosa cadeia de montanhas.
A medida que se aproximavam, elas iam tomando linda
cor dourada, proQ.uzida pelos -raios do Sol poente; para os temerários desbravadores, aqueles píncaros parecerem incrustados de pedras preciosas. -"Descobrimos o tesauro ~o grande
Muribeca!" gritaram, transtomados. O fenómeno, ao me-59-

nos retemperou as for~as do pessoal e trouxe renovadas espe~n~as na busca. Resolveram acampar e iniciar a explora~ªº do local no dia seguinte.
Pela manhá, dois homens saíram a procura de lenha; estavam os outros a dormir, quando gritos e ruídos confusos cortaram o silencio; os que haviam saído, apareceram gritando,
esbaforidos: "Encontramos o caminho da escalada das mon...
tanhas! '' Haviam descoberto uma trilha de pedra antiquíssima, mas ainda transitável, que talvez conduzisse os aventureiros ao cimo das montanhas douradas.
A CIDADE PERDIDA: Após árdua subida, apareceram, arquejantes e rasgados, num tabuleiro de onde se descortinava a
planície vizinha. Espetáculo soberbo ! Embaixo, a 4 milhas de
distancia, avistaram urna grande cidade !
A estupefa~áo, seguiu-se o medo. Esconderam-se atrás de
pedras, para que suas silhuetas, ao contraste do céu azul, nao
fossem percebidas pelos habitantes da cidade. Quem seriam
cstes? entreolharam-se, curiosos. Seriam espanhóis? alguma
fac~áo desgarrada do império incaico? seriam portugueses,
ou, quem sabe, o próprio local de onde Muribeca extraía seu
ouro?
Ao medo, seguiu-se a curiosidade; a um sinal de seu chefe, os homens puseram-se a rastejar na dire~ao do povoado.
Quatro batedores foram enviados a frente do. grupo, os quais
voltaram afirmando que o local .era desabitado; ao que se resolveu, finalmente, explorar a misteriosa cidade. A entrada
era formada por majestojos blocos de pedra; no arco central
viam-se numerosas inscri~oes, já apagadas pelo tempo e, embora fosse homem de mínima erudi~áo, o nativo organizador
da expedi{(ao percebeu serem mu i to antigas. Ultrapassando a entrada, depararam com larga avenida, cal~ada co1n
enorme lajes de pedra, onde vicejava milenar erva daninha.
Avan~aram cuidadosamente. O silencio era absoluto ·e inquietante. Colunas tombadas e restos de monumentos dificultavam a marcha do pessoal. Em ambos os lados da rua havia
casas de dois andares, construídas com enormes blocos de pedra. Nao havia sinal de mobiliário ou tecidos. A cidade devia
ser tao antiga que tais coisas já haviam se tornado pó. Mal
acreditando no que estavam a ver, chegaram ao fim da rua, desembocando em vasta pra~a, na qual se erguiam lindos obeliscos e a estátua de um homem a apontar para o norte.
Ocupando, por inteiro, um dos lados da pra~a, levantava-se magnífico edifício, de estilo rebuscado, em cujo interior
ainda era possível descobrir vestígios de pinturas.
Nas camaras sombrías, esvoa~avam morcegos, agastados
-60-

'

coma súbita e temerária intrusáo, e as vozes dos exploradores ressoavam, lugubremente;·.naquele lugar insólito.
Em outro lado da praca, havia um belíssimo templo,
cujas paredes achavam-se recobert.as de estranho~ ~aracte
res, que foram copiados pelo organizador da exped1~ao.
Excecáo feita a avenida e a praca, a cidade achava-se em
ruinas. Nao poderla haver dúvida: ela fora destruída por medonho terremoto que fizera desaparecer, em segundos, o fruto
do trabalho de - quem sabe - milenios! Nas proximidades,
havia um rio de razoável largura, em cuja margem ainda
havia vestígios de uma velha pavimenta~áo. Na outra,
margem, explorara:tn um edifício com quinze salas, que se
abriam para um vestíbulo, onde se viam pinturas e esculturas
extraordinariamente conservadas. Río abaixo, descobriram
cavernas artificiais, seladas com: grandes lajes, possivelmente
túmulos de monarcas e sacerdotes da misteriosa civilizacao.
Gra~as a fertilidade do solo e a abundancia da ca~a, o grupo de aventureiros pode manter-se até o final da exploracáo
e, ao cabo de alguns dias, iniciou a viagem de volta para
Minas Gerais. Talvez o plano da expedicáo fosse voltar em
busca de mais gente e material para uma permanencia maior
na cidade perdida, a procura das minas de Muribeca e outras
riquezas.
Sabe-se que os aventureiros trouxeram, ·a lém de urna descri~áo detalh.ada da cidade perdida, cópias das inscri~oes gravadas em seus monumentos e um mapa aproximado da regiao,
sendo tudp entregue as autoridades.
Dos exploradores, nunca mais se ouviu falar; quanto aos
manuscritos, ficaram esquecidos durante quase um século,
sendo encontrados, em 1838, por um funcionário do Instituto
Histórico do Rio de J aneiro. Denominados "Relacao de Aventureiros", foram catalogados sobo número 512 na Biblioteca
Nacional, onde permanecem até hoje.
As ruínas descobertas pelo nativo de Minas Gerais teriam sido visitadas, novamente, em 1839 ou 1842, pelo padre
-Benigno José de Carvalho- e Cunha, que afitmou ter visto
grandes constru~oes de pedra onde estavam inscritos o signo
do rei Salomao e figuras de guerreiros hebreus. Outro documento, datado de 1725, já descrevia imensa cid ad ·e
de pedra, no interior da Bahia, formada por "ruas largas, arcos de pedra, casas com tetos e abobadados, obeliscos, pra~as,
restos de jardins e um grande templo".
Nas proximidades do local onde o manuscrito do nativo
de Minas Gerais afirmava existir a tal cidade, aoque se supoe
a regiao dos ríos Paragua~ú e Una, teriam sido encontrados
-
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:fragmentos de. móveis, cacos de cer8mica e alicerces de edi:fícios de excepcional antiguidade, segundo comunicacáo feita
pelo pesquisador Manuel Rodrigues de Oliveira.
o ENIGMA FAWCETT: Das várias expedicóes realizadas para
desvendar a existencia de cidades construídas por misteriosa
civilizac;áo do Brasil pré-cabralino, destaca-se a do coronel
Percy Harrison Fawcett. Oficial engenheiro, membro da Real
Sociedade Geográfica Inglesa e profundo conhecedor dos sertóes do Brasil, Peru e Bolivia, :ficou fascinado pela narrativa
contida na "Relacáo de Aventureiros" e, na primeira oportunidade que se lhe deparou, lan~ou-se, em busca apaixonada,
na trilha de náo apenas uma, mas várias ·cidades perdidas, as
quais, segundo ele, seriam inc~ivelmente µiais antigas que as
piramides do Egito, e cujo antigo ,esplendor, agora, dormitava
sob a luxuriante vegetac;áo tropical de nossas florestas. No
ano de 1925, Fawcett tomou-se vítima de seu próprio sonho,
desaparecendo nas selvas do Xingu. Embora fossem realizadas várias expedicóes de busca, o coronel jamais foi encontrado.
O MISTÉRIO DO tDOLO NEGRO: Na ocasiáo em que desapareceu, Fawcett levava consigo um estranho ídolo de basalto
negro, de 25 cm, que lhe havia sido dado por H. Ridder Haggard. O coronel afinnava que a estatueta era proveniente de
uma desconhecida civilizacáo que colonizara o Brasil mile- nios antes de Cabra! nascer. O· objeto apresentava 24 estranhos caracteres e urna curiosa peculiaridade: toda pessoa que
o tocava, recebia forte descarga elétrica, as vezes táo imensa
que muitos o soltavam, de imediato. Examinada por peritos
do Museu Britanico, náo souberam estes encontrar resposta
satisfatória para o enigma.
Muita tinta e papel já foram gastos com narrativas mais
ou menos sérias a respeito das existencia de civilizacóes précabralinas, mas, na verdade, nada foi provado até agora e,
somente o futuro, alicer~ado em expedi~óes arqueológicas realmente sérias e bem organizadas, poderá transformar em realidade a encantadora hipótese de possuirmos um passado
tao rico como o Egito, Asia Menor, América Central ou
Andina.

-
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AS CIDADES PERDIDAS DOS ANDES
" . . . Macchu Picchu, a descoberta
mais sensacional de Bingham, é boje para os arqueologistas sítio táo
respeitável como Ur ou Luxor".
Alfonso Varzea
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MACCHU PICCHU: Desde 1906, o jovem arqueólogo e professor
na Universidade de Yale, Hiram Bingham, achava-se no Peru,
em busca apaixonada de vestígios de perdidas civiliza~oes, sem
obter, entretanto, maior sucesso em suas pesquisas. Em 1911,
ouviu rumores da existencia de misteriosas ruínas, situadas,
ao que se supunha, a norte de Cusco; cheio de esperan<;as e
ilusoes, Bingham copseguiu, junto a própria Universidade e a
''National Geographic Society'', o patrocínio de urna expedi<;áo
arqueológica na área assinala~, pondo-se imediatamente a
campo; em lombo de burro.
·Nada o deteve; picos cobertos de neve, pavorosos desfiladeiros, espessas e sombrias florestas, apenas con-s eguiram estimulá-lo ainda mais. É emocionante o seu próprio relato do
trajeto percorrido pela expedicao, minuciosamente descrito em
seu livro "The Romance Of Archaeology", cujo clímax é o
seguinte:
". . . tivemos que atravessar urna selva
impenetrável, num paredao quase na vertical. A exce<;ao de urna choupana e alguns terracos sustentados por muros de
pedras, nada havia no local que fizesse
supor urna descoberta de maior importancia. . . mas, após tomarmos um pouco de
fólego, conseguimos alear-nos até a borda
,., ... "
d o pared ao
e lá estava a maior descoberta arqueológica das Américas!
Urna enorme cidade de pedra encimava a montanha abrupta!
Era urna verdadeira morada de deuses, labirinto de escadarias,
terracos lavrados na rocha viva, templos, pra<;as, residencias!
Bingham havia realizado, enfim, seu grande sonho!
Adentraram os expedicionários, estupefatos como pode
imaginar o leitor, a silenciosa metrópole e, sem tardanca, iniciaram febrilmente suas pesquisas, em busca de vestígios daquela civilizacao perdida. Foram encontrados 173 esqueletos
humanos, predominantemente femininos, tres múmias adornadas com objetos de ouro, pecas de ceramica e uns poucos
artefatos de bronze, além de petróglifos de origem ignorada.
A expressao "Macehu Picchu" significa "velho pico", e f oi
escolhi~a pelo próprio Bingham. Apesar das inúmeras pesquisas subsequentes a descoberta da cidade, nao foram identifi•
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cados seus construtores. Em virtude do estilo arquit~tónico da
maioria dos edi:tícios e das características da ceramica encontrada, chegou-se a pensar numa origem incaica de Macchu
Picchu, opiniao esposada por Luiz E. Valcarcel, diretor do
Museu de Lima. Entretanto, outros 'pesquisadores chegam a
atribuir as ruinas urna antiguidade de 6.000 anos ou mais!
A cidade parece ter sido conhecida pelos incas, já que o
fato de terem sido encontrados nada menos que 150 esqueletos femininos entre os 173 totalizados, sugere, sem dúvida,
que Macchu Picchu deve ter sido o d~rradeiro refúgio de algum
Inca, que se fez acompanhar de suas ·esposas.
Para E. Harry Gérol, in Dioses, Templos y Ruinas, pág.
429, a diversidade de estilos comprovada em alguns edificios
de Macchu Picchu, significa uma: transi~áo cultural entre Tiahuanacó e os incas, que, como é sabido, utilizavam, em suas
constru~óes, várias características da arquitetura de povos
submetidos ao seu império.
Macchu Picchu, apesar de incrustada numa montanha
vizinha a locais onde os conquistadores estabeleceram seus
primeiros pontos de ocupa~ao, jamais seria vista por algum
europeu antes de Bingham. Este fato, lembra Marcel Brion, em
seu belo livro La Resurreción de las Ciudades muertas, Librería Háchette S/A, Buenos Aires, mostraria, eloqüentem·ente, a
tenaz obstina~ao do índio em preservar os segredos de seus
antepassados, principalmente em se tratando de urna cidade
sagrada.
O notável descobridor de Macchu Picchu faleceu em 1956,
tendo sido, inclusive, senador nos Estados Unidos. Cinco anos
mais tarde, uma delega~ao de peruanos e estadunidenses descerrou urna placa de bronze em sua homenagem, numa das
rampas rochosas que conduzem a cidade perdida.
HUAYNA PICCHU: O mundo mal se refizera do espanto e
curiosidade pela descoberta de Macchu Picchu quando, em
1928, mais urna fantástica cidade foi localizada nos Andes,
a qual foi denominada Huayna Picchu.
Construida em colossais blocos de pedra, ela representa,
ao que se supoe, um estágio cultural ainda mais avan~ado
que a cidade de Bingham.
Estimulados por tantas descobertas, alguns aviadores,
amantes da arqueologia, puseram-se a realizar investiga~óes
sobre os Andes, no que foram amplamente recompensados,
descobrindo enorme fortifica~ao de pedra, que passou a ser
conhecida como a Grande Muralha do Peru, por analogia com
sua congenere chinesa. Avistaram, ainda, vestigios de cidades
edificadas numa estranha arquitetura, as quais, em virtude
-

66-

de ·seu acessq praticamente bnpossíve1; ·a-t.é ~Qje-_ náo- fpram
exploradas.~
. ..
COCHASQUI: Outro ach.ado.-·arqueoiógico :de .n otável · impor-.:tancia é a cidade de Cochasqui, encaixada num bloco de
montanhas andinas de 3.000 m de altura. Suas ruínas, lembra
Marcel Brion, op. cit. pág. 507, sao quase unanimemente reconhecidas como de origem incaica, e seus edificadores teriam sido Huayna Capac ou Ataualpa.
Em Cochasqui, foram encontrados centenas de cranios
humanos, macabras testemunhas de cruéis sacrifícios que
visavam, ao que se supoe, aplacar a fúria dos deuses que, periodicamente, procuravam destruir a cidade.
O ENIGMA DE PAJATEN: Na parte setentrional dos Andes
peruanos, foram descobertas, r~centemente, estranhas edificacoes em pedra, de forma circular. Um grupo de temerários
exploradores decidiu alcanc;ar e vasculhar o insólito conjunto
arquitetónico, conhecido como Pajaten, e pode constatar que,
se a c:irigem da misteriosa povoac;ao ou fortaleza é inteiramente desconhecida, pelo menos alguns objetos, notoriamente
incaicos, ali encontrados, demonstram que os incas tinham
conhecimento da mesma.
O ~nigma de Pajatem permanece intacto, e junta-se a
tantos outros que ·espicac;am a curiosidade de quem se preocupa com os segredos do homem pré-colombiano.
A ressurreic;ao das cidades·perdidas dos Andes nao se fez,
nem se fará sem dificuldades quase intransponíveis, pois, nao
bastasse o dificílimo acesso acesso as ruínas, é de se levar em
conta a tremenda lutadas ciclópicas estruturas coma implacável vegetac;ao parasitária, que tudo recobre e destrói. Há
poucos anos, por exemplo, Macchu Picchu esteve a ponto de ser
novamente engolfada pela mata, exigindo, sua limpeza, um
trabalho insano. Acrescente-se, a tudo isto, a dificuldade de se
determinar, com maior precisao, a verdadeira origem dessas
cidades, se pré-incaica ou incaica.
Mas, para o "cac;ador de verdades e emoc;oes" que é o arqueólogo, como bem o definiu Marcel Brion, descobertas do
porte de Macchu Picchu ou Huayna Picchu compensam qualquer sacrifício.
A medida que outros pesquisadores avanc;am, destemidamente, pelas hostis e misteriosas florestas do Peru e países limítrofes, vao sendo dadas a luz mais e mais ruínas de civilizac;oes desaparecidas, que dormitavam, quic;á há milhares de
anos, sob a mata virgem, esclarecendo pontos obscuros do
emaranhado novelo pré-histórico que é a América pré-colombiana. ·
- -67 - ··
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Que misteriosos vestigios de povos e cidades desconhecidos ainda aguardam, pacientemente, um encontro com jovens
arqueólogos, seguidores do grande Bingham?
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A contribui~áo portuguesa e espanhola para a forma~áo
cultural dos povos lat~no-americ;anos, estendeu-se aos mais variados setores da vida, inclusive na afirma~ao de hábitos e
cren~as que enriqueceram notavelmente o seu folclore.
Muitas figurinhas do folclore brasileiro, por exemplo~ já
eram conhecidas nas histórias de ninar que as maes contavam
aos filhos na antiga Roma, e quem já leu o ''Satiricon" do
poeta Caio Petrónio, figura de destaque na corte do imperador
Nero, deve conhecer a passagem: em que o autor citado des..
creve a maravilhosa transforma~ao de um soldado, numa noite enluarada, em enorme lobo, que se pÓ'e a uiva.r, desesperadamente, num bosque. Pois bem; já percebe o leitor que esta
figura descrita por Petronio transformar-se-ia, com alguns
pelos a mais ou a menos, em nosso lobisomem, simpática personagem do folclore pátrio.
E foram os portugueses que trouxeram para o Brasil esta
crendice, bem como pequenas manias já .afirmadas entre os
antigos romanos, por exemplo, o hábito de se fazer com que
o falecido fique com os pés voltados para a porta durante o
velório, bem como sair da cama como pé direito para evitar
um dia nefasto, ou, ainda, evitar colocar os cotovelos a mesa
durante as refei~oes (grande falta de educa~ao, ainda hoje!).
Eram, estes, curiosos hábitos de nossos antepas8ados latinos,
que sobreviveram até nossos dias.
Os espanhóis, por sua vez, contribuiram enormemente para o enriquecimento do folclore dos povos da América sob sua
área de influencia; o folclore chileno, por exemplo, cujo acervo é devido, em grande parte, a coloniza~ao hispanica.
Vejamos, em poucas linhas - que o espa~o é pouco - al..
gumas das mais curiosas tradi~oes e crendices do povo chileno.
EL CALEUCHE: O "caleuche" é um maravilhoso navio que
trafega, misteriosamente, pelos intrincados eanais de Chauques, Chonos e Guaitecas, na parte sul do país. Sua tripula~ao
é composta de bruxos transformados em guapos marinheiros
de luxuosas roupagens. o "caleuche" nao resiste, porém, as
arremetidas das explica~oes científicas. Suas apari~oes derivam de um fenómeno produzido pela refra~áo dos raios luminosos,. ao atravessarem capas atmosféricas. Disto resulta que
os raios que partem de um objeto determinado, de um navio,
por exemplo, se curvam até voltar a superfície da terra ou do
-
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mar, onde refletem sua imagem. E onde termina a ciencia,
comeca o sobrenatural ...
A VlúVA NEGRA: Este é um fantasma de mulher, alta e elegante, sempre vestida de negro, que ronda, silenciosamente,
pelos campos e subúrbios das cidades, a procura de rapazes
para sua companhia. Nao é de todo má; errante, sempre triste, macilenta, as vezes faz-se brincalhona, ao saltar a garupa
de um cavaleiro menos avisado, fazendo coro que a montaría
e o infeliz disparem a doida, até cairem de cansaco e pavor ...
O "THRAUCO": É um duende silvestre, pequ·enino e perverso.
Diz a lenda que quando Deus criou o Universo., estalou um terrível motim entre os anjos, vendo-se o Criador na contigencia
de exp.ulsar do Paraíso o orgul~oso Lúcüer, principal instigador da rebeliáo.
O resultado, porém, foi contraproducente; todos os Jtnjos
permaneceram fiéis a Lúcifer, a quem seguiram na queda.
Temeroso de ficar sozinho no Paraíso, Deus fechou as portas
do Céu e do Inferno, fazendo com que inúmeros espíritos ficassem vagando pelo espaco, transformados em duendes, gnomos e anoes. Muitos vieram a Terra, como o "thrauco" e o
"machucho". O primeiro é um ser horr1vel cuja estatura nao
ultrapassa '80 cm, e que só pode ser visto pelas costas, já que
se perceber que alguém o observa, o curioso fica paralisado
imediatamente.
O "thrauco" costuma arruinar a saúde das criancas, e a
única solucáo para tal caso é a mudanca imediata de residencia, de tal forma que entre a nova e a antiga moradia exista
um rio sem ponte, porque esta figurinha só se detém di.ante
da água.
O "MACHUCHO": Este é um monstro que anda apoiando-se
coro as máos no solo, pois tem urna das pernas quebradas. Sua
cabeca é voltada para trás, e seu corpo é completamente deformado. O "machucho" nada mais é que urna crian~a raptada por bruxos, que lhe quebraram a perna e obrigaram a servir de porteiro na sinistra caverna que habitam.
A "PINCOYA": A "pincoya" é urna sereia que ·h abita os mares, rios e lagos, protegendo os peixes e moluscos da acáo dos
pescadores, e cuidando da fecundacáo destes animais. Dela
dependem a abundancia ou a escassez da pesca.
A CIDADE ENCANTADA: Talvez a mais bela narrativa do folclore chileno seja a da "Cidade dos Césares", lendária metrópole construída em ouro e diamantes. Sua arquitetura, diz a
lenda, é de indescritível imponencia: templos, arcadas, cornijas, capitéis, tudo em ouro macico.
•
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A noticia de sua_existencia foi muito difundida e aceita.
por todos, inclusive por cobicosos exploradores europeus. Expedicóes militares e religiosas partiam em profusao, rumo a
metrópole encantada.
A fértil imaginacáo dos nativos descrevia a "Cidade dos
Césares" como sendo dotada de formosas e largas avenidas e
opulentos edifícios; era, entretanto, cercada de profundos abismos, situada em local inacessível aos nao iniciados naquele
viver paradisíaco. Alguns aventureiros colocavam-na nas pro·vfncias de Osorno, Valdívia, Cautín ou na Patagonia.
AS FESTAS RELIGIOSAS: As paróquias rurais chilenas celebrara, todos os anos, sob grande animacáo .e respeito, as festividades de seus santos padroeiros.
As principais sao em louvor de Sáo Francisco de Assis,
Sao Judas Tadeu, Santo Antonio, da Virgem Puríssima e Virgem da Candelária.
Um dia antes do onomástico do santo protetor, todo mundo celebra "las vésperas", isto é, o prelúdio das festividades
propriamente ditas. O fiscal da paróquia reúne o povo para
a escolha do "cabildo" isto é, aquele que comandará as atividades festivas e, no dia seguinte, come-se, bebe-se e danca-se
·até mais nao poder.
A "Noche Buena" é outra importante festa religiosa do
Chile, sendo realizada na véspera da Páscoa, quando sao consumidas iguarias típicas, especialmente queijos.
OS BRUXOS DE CHILOÉ: A crenca na bruxaria, na provincia de Chiloé, parece ser mai.s acentuada que em outras regióes do país. Talvez seu relativo isolamento, as dificuldades
de comunicacáo, o clima frio e chuvoso e o céu plúmbeo, tenham constituido fatores que cristalizaram certas crendices
peculiares a grande parte da populacao desta província.
Os bruxos de Chiloé praticam inúmeras travessuras; suas
principais vítimas sao os viandantes noturnos, a quen1 desorientam, fazendo com que os infelizes ora se achem numa es..
trada deserta, ora num deserto ou numa praia, a milhares de
quilometros de distancia!
O iniciante na prática de bruxedos, tem que se submeter
a determinadas tarefas para que seja admitido no Conselho
de Bruxos: ficar 15 dias sem comer sal, andar com uma lagartixa presa ao corpo, nao falar com ninguém, esquivando-se
de visitas inoportunas etc.
Um bruxo de Chiloé, como qualquer bruxo que se preze,
tema faculdade de voar; mas, nao pode, ·e m hipótese alguma,
pronunciar o nome de Deus ou da Virgem Maria, ou cairá ao
solo imediatamente!
-
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Para descobrir se alguém é ou nao bruxo, basta observar,
numa noite fria, como essa pessoa aquece as maos ao fogo da
lareira; se, ao invés de esquentar a palma das maos, ficar com
as costas da mesma voltadas para o lume, eis um bruxo!
Outra maneira de apanhar um bruxo em flagrante, consiste em colocar duas agulhas cruzadas sob a cadeira onde o
suspeito estiver' sentado; ou sobre a porta de saída da casa;
pois, se o infeliz nao puder se levantar, e comecar a transpirar abundantemente, ou nao puder transpor a porta, eis outro
bruxo!.
E assim o povo de Chiloé leva a· vida, preservando, zelosamente, suas antigas cren~as, símbolo vivo do simpático folclore chileno.
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Em terras peruanas, diz espirituosa anedota limenhá, náo
há dia em que, atirando-se um seixo em qualquer dir~áo,
este náo caia na cab~~a de algum arqueólogo em busca de
ruinas ou de um aventureiro em busca de tesouros . ..
De fato, a tradicáo referente a existencia de riquezas ocultas no Peru e demais países que formavam o vasto império dos
incas, é verdadeiramente inabalável, principalmente porque
durante o período colonial, nativos e europeus tinham por hábito esconder seus objetos de valor nos mais absurdos lugares.
durante as crises políticas..
·.
Em· torno disto, delinear-se-iam inúmeras lendas, que ainda atraem, para a América, aventureiros de todos os países. Apésar disto, sao raros os casos de descobertas de ·riquezas no
Novo Mundo. Um deles ocorreu na Colómbia, em 1910, quando
um homem caiu dentro de um poco, durante urna ca~áda;
quando recobrou os sentidos, encontrou-se em vasta caverna,
onde havia objetos de ouro de origem incaica, de valor incalculável, escondidos desde a conquista espanhola. Episódio em
identicas circunstancias dar-~e-ia no Panamá, em 1937..
O TESOURO DA ILHA DOS COCOS: A ilha dos C9cos, situada a 300 milhas de Costa Rica, é famosa pelas lendas da existencia de fabulosas riquezas em seu .solo, enterradas há centenas de anos, por terríveis piratas. A mais interessante é a
que se refere ao tesouro da catedral de Lima, incessantemente
procurado por esperancosos aventureiros.
Segundo se afirma, o tesouro teria sido enterrado na ilha
por volta de 1820, quando o Peru atravessava série crise política. Para proteger as riquezas, que consistiam em quatro toneladas de ouro, objetos incrustados de pedras· preciosas e imagens religiosas, as autoridades limenhas combinaram com um
escoces de nome Thompson, guardar o tesouro no barco deste,
até que as coisas se acalmassem. Infelizmente, nosso símpático
escoces nao resistiu ao fascínio do metal amarelo e fez-s·e ao
largo, como ouro da catedral, deixando os peruanos - literalmente - a ver navios . ..
o TESOURO DE ATAUALPA:- Diz urna lenda peruana que '
quando Francisco Pizarra aprisionou o Inca Ataualpa, no ano
de 1532, este monarca ofereceu, em seu. próprio resgate, uma
fabulosa quantidade de ouro, tao grande que encheria a cela
de 8 m x 6,5 m onde estava encerrado, e numa altura que
-
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alcanc;asse coi:n a ponta dos dedos, ou seja, 2,7 m! Seus
súditos acorreram, pressurosos e aflitos, a todas as partes do
império, recolhendo ouro e prata; e, imediatamente, comecaram a chegar a Cajamarca - local onde se achava preso
Ataualpa - centenas de lhamas carregados de riquezas tao
belas e valiosas que os espanhóis quedaram estupefatos, já
que, apesar de todo o esplendor europeu, nada tinham visto
que pudesse ser comparado aquilo.
Inesperadamente, entretanto, Pizarro fez executar Ataualpa a 29 de agosto de 1~33, nao cumprindo o estipulado com
os indígenas. A notícia espalhou-se rapidamente pelo império
e, a partir de entao, percebendo que seu sacrifício perdera toda
e qualquer finalidade, os nativos comec;aram a esconder, nos
mais estranhos e inacessíveis lugares, as riquezas que ainda
se achavam a caminho de Cajamarca. Embora muita coisa
fosse recuperada pelo espanhóis, grac;as a seus tao eficientes
quanto brutais métodos de tortura, ainda hoje, afirmam os
indígenas, o tesouro de Atualpa é incrivelmente maior que seu
resgate, achando-se tao bem espalhado que dificilmente será
integralmente encontrado futuramente.
AS MINAS DE TúPAC AMARU: No ano de 1780 rebentou no
Peru urna revoluc;ao contra o domínio espanhol, chefiada por
José Gabriel Condorcanqui, chamado Túpac Amaru (serpente
de fogo). Este lider revolucionário ordenou que todas as minas
exploradas :tlelos europeus fossein imediatamente tapadas, a
fim de evitar que a Espanha continuasse a enriquecer como
ouro da América.
Ocorre que a localizac;ao destas minas perdeu-se com o
tempo e, nao bastasse isto, os nativos que pareciam saber de
algo a respeito jamais declinaram os locais das tais minas,
apesar das incríveis torturas que lhes impuseram croéis aventureiros, pois, além de sentirem profundo orgulho de seremos
responsáveis pela preservac;ao do segredo, acreditavam que
terríveis males cairiam sobre quem o revelasse aos brancos.
O GRANDE PEIXE DOS CHIMúS: Salaverry, localidade situada nao Ionge de Trujillo, no Peru, era habitada, em época
pré-colombiana, pelos chimús, povo de cultura adiantadíssima. Pois bem; diz urna lenda que nessa localidade existe um
cemitério chimu, em cujas ruínas acha-se oculto fantástico tesouro. Entre os valiosos e artísticos objetos de ouro e pedras preciosas, encontra-se a suprema divindade daqueles indígenas, cognominada "O Grande Peixe". Trata-se de uro ídolo
de beleza e valor incomuns, talhado numa única esmeralda
·
de 45 cm de altura!
-
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O TESOURO ·nE COCH~AMBA: Na jun~áo dos rios Sacaµibaya e Inquisivi, perto de Cochabamba, ativo centro comercial
boliviano, existem ruínas de uma antiga missao jesuítica. O
turista ,embevecido coro as majestáticas estruturas e o austero
silencio que domina o ambiente, sente, em seus ouvidos, o fascinante sussurro do vento milenar, eterna testemunha das vicissitudes humanas, a lhe contar ·e stranhas lendas ...
Afirmamos nativos que, naquela área, existe um tesouro
verdadeiramente assombroso, oculto por alguns jesuitas. A
história seria mais ou menos a seguinte: por volta de 1750 os
jesuitas exploravam várias minas de ouro na regiáo de Cachabamba. Nas proximidades de cada mina foi fundada uma
missáo, onde se utilizava a máo-de-obra nativa na extr~ao
do metal. Quando de sua expulsáo, em 1767, os jesuitas reuniram, apressadamente, o ouro até entáo extraído, ·e ordenaram a seis nativos que cavassem enorme túnel, dotado de varios compartimentos, para ali depositá-lo.
Táo logo o trabalho foi concluído, diz a fantástica narrativa, a entrada do esconderijo foi cuidadosamente tapada e os
seis trabalhadores eliminados, para que náo dessem com a
língua nos dentes a respeito.
Entretanto, conclui a lenda, tao logo regressaram a Roma,
os terríveis missionários foram condenados a morte, perdendo-se, talvez para sempre, a localiza~ao do fabuloso tesouro
de Cochabamba ...
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TÚPAC AMARU
"Entre as falsas histórias que contares,
lhes contarás a minha verdadeira ·... "
(Tomás Antonio Gonzaga Lira XVIII)
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Na segunda metade do século XVIII, a Espanha dominava o mundo, juntamente coma Inglaterra e a Franc;a. Era
tao vasto o império espanhol que, dizia-se, nele o Sol jamais
se punha. Suas colonias mais promissoras eram os vice-reinados do Peru e do México, de onde os espanhóis extraíam
fabulosas quantidades de ouro, tudo sob a vigilante cobic;a dos
navios ingleses, seus tenazes rivais.
Enleada em experiencias bélicas, a Espanha viu-se, sob o
reinado de Carlos III, em dificuldades .,financeiras; aconselhado por estouvado ministro, o áludido monarca resolveu au·
mentar os impostas nas colonias do Novo Mundo. Representantes da Coroa - os célebres corregedores - passaram a
ter nas maos1 além de extensos territórios, a possibilidade de
_
tributar, a bel prazer, os nativos.
O Peru fora a cqlónia mais atingida pela elevac;ao dos
impostos, que eram, inclusive, exigidos a velhos, crianc;as e
até mesmo a inválidos, o que atingia fron talmente a lei. Além
disso, os salários nao .eram pagos, os períodos de trabalho
eram praticamente ininterruptos, e crianc;as, de 6 anos ou me-·
nos, eram forc;adas a realizar servic;os degradantes e superiores as suas forc;as.
Longe da fiscalizac;ao direta do rei da Espanha, os corre. gedores praticavam abertamente. o descaminho e outros negócios ilícitos, despertando urna revolta latente nos nativos e
dificultando, ainda mais, a consolidac;ao da orderh políticosocial criada pela metrópole.
Acrescente-se, a tudo isto, a crise económica que assolava o Peru, devido a queda do prec;o da prata, e teremos um
quadro aproximado da enervante tensao social da época.
OS FILHOS DO SOL: Os peruanos preservavam, orgulhosamente, as tradic;óes culturais de seus antepassados incaicos,
nao se deixando assimilar pela influencia européia.
Isto ocorria principalmente no aspecto religioso., pois
grande parte dos nativos jamais deixara de realiza~, as ocultas, seu belo culto do Sol. Descendentes do imortal "Tahuantinsuyu", herdeiros de civilizac;áo e cultura que nada ficavam
a dever aos arrogantes europeus, jamais submeter-se-iam, inteiramente, ao seu domínio ...
O MESTIQO: A mistura racial no Peru, na segunda metade
do século XVIII, era o que poderíamos denominar caleidos-
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cópio humano: ·a mescla do branco, do índio e do negro formava um infindável colorido cutaneo. Nao eram incomuns
divergencias sociais entre tanta gente diferente, e a mais curiosa de todas era a do "chapetón" e do "criollo". Aquele, era e>
espanhol pela terra e pelo sangue, que aportava o Peru para
exercer importantes funcóes administrativas ou comerciais;
este, era espanhol apenas pelo sangue, tendo nascido na própria América. Nada de entendimento entre ambos! O "chapetón" julgava-se superior ao "criollo" pelo fato de ser originário do Velho Mundo, ao .passo que o "criollo" contra-atacava
com sua honrosa filiacao aos bravos conquistadores espanhóis.
Afinal de contas, diziam estes, existiam "criollos" e "criollos";
eles, sim, eram verdadeiros "criollos", de sangue pu:ro e, portanto, de origem aristocrática, educados com esmero no lu:xuoso Colégio dos Nobres,.e nao brancos de categoria inferior~
simples aventureiros que vinham da Europa buscando enriquecer em atividades menos nobres.
O mestico ou "chollo" era o rebento do branco e da índia.
A fusao das duas racas data da conquista, quando muitos espanhóis mesclaram-se com mulheres incas, nao raro em matrimonio crista.o. O notável historiador e romancista Salvador
de Madariaga soube descrever, como ninguém, a alma de um
mestico:
"Nada há de mais complexo que a alma
de um mestico. . . O mestico tem sempre
•
duas personalidades: a do branco e a do
índio. O niestico tem em sí a energia do
conquistador e a altivez calma do colono,
a caridade tao fecunda dos primeiros religiosos, o epicurismo vicioso e lascivo do
padre violento, a cupidez do corregedor."
Embora dispusesse, em tese, dos mesmos direitos que o
europeu, o "chollo" sabia-se vítima de cruel ostracismo: nao
era nem índio nem espanhol, desprezado por aquele, maltratado por este. Tal situ~ao traria angústia e revolta a sua alma; e a ideologia política que, subrepticiamente, ia engolfando a Franca, prenunciando a formidável revolucao, fatal:
mente arrebatarla tao sofrido elemento, em busca desesperada de libertacao, igualdade e fraternidade, ainda que utópicas.
ANTECEDENTES DE UMA GRANDE REBELIAO: As revoltas dos indígenas contra os espanhóis nao eram raridade no
Peru colonial; desde o século XVI, os relatórios dos administradores, que viviam em constante sobressalto, já omitiam inúmeras conjuras nativas, para nao intranquilizar a metrópole.
E se recuarmos um pouco mais no tempo, veremos que na épo-84-
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ca mesma da .consolidac;ao da conquista, eram freqüentes os
focos de revolta. A rel;Jeliao do Inca Manco II, a desesperada
resistencia dos filhos do Sol em Vilcabamba, em 1572, quando
foi executado o último imperador, Túpac Amaru, foram apenas
o prenúncio de infindáveis agitac;oes, cada vez mais freqüentes e ameac;adoras ao domínio hispanicó.
E se alguns historiadores afirmam que o século XVIII f oi
absolutamente tranquilo no setor político-administrativo das
colonias americanas, Daniel Valcárcel, in La Rebelión de
Tupac Amaru, Fondo de Cultura Economica, México-Buenos
Aires, 1965, adverte que ·
·" ... en la tradicional versión del "tranquilo" siglo XVII, omítense numerosas
conjuraciones indígenas menores, inclusive em Linia. Pretendián sus jefes expulsar de manera violenta a los españoles
y obtener una posterior ayuda de Inglaterra ...
Siguen un camino de Oriente a Occidente, de la selva a la sierra, com repercusiones en la costa. Sus principales caudillos son: Ignacio Torote (1737), Juan
Santos Ataualpa (1742), Antonio Cabo,
Miguel Suríchac y Francisco Inca ( 1750) ,
José Gran Kispe Tito Inga (1777), Tomás
Catari y sus hermanos (1778), Lorenzo
Farfán de los Godos y el cacique Bernardo Pumayalli Tambouacso (1780) ...
El ápice de todas es la rebelión de Túpac Amaru''.
J á em 1724, havia sido assassinado o despótico corregedor de Castrovirreina e, seis anos mais tarde, na localidade
de Cochabamba, estalavam sangrentas desordens, motivadas
pelos excessos fiscais praticados contra índios e mestic;os. Em
1742, Juan Santos, que se dizia descendente do Inca Ataualpa, organizou um movimento contra a odiada administrac;áo
·espanhola, tendo sido, como os demais, prontamente dominado.
Em 1725, no Paraguai, em 1730, 1741 e \ 1749, na Venezuela, em 1736 e 1765, no Equador, houve agitac;oes que, se
nao chegaram a criar um perigo real de separac;ao da Coroa espanhola, pelo menos demonstraram o descontentamento e a intranquilidade crescentes nas colonias.
Estes movimentos contavam com toda a simpatia, quando nao com apoio moral, da Inglaterra, desejosa de contU:r-

85 -

'

•

bar, ainda mais, a situacáo política nas possessoes da Espanha, sua férrea concorrente.
Na verdade, a Revolucáo Industrial estava a se constituir
na principal motivacáo dos ingleses em atrair para sí as colónias espanholas, mesmo porque, como assevera Boleslao
Lewin, in La Rebelión de Tupac Amaru, Libreria Hachette S/A,
1957, pág. 29:
"Los britanicos, apremiados por la Revolución Industrial, estaban menos dispuestos que nunca a renunciar a los mercados
hispanoamericanos. . . la atividade contrabandística inglesa --: vasta, tenaz e
ininterrumpida - sobre todo en el, siglo
XVIII, cuando las colonias españolas llegaban a la madurez política, tuvo, entre
otras, las tres consequencias seguintes:
1) demonstró la incapacidad de España
para organizar la economía colonial en
forma llevadera por sus habitantes; 2)
probó la ineficacia y proyectó el desprestigio sobre la máquina burocrática española, que se vangloriaba de su poderío y,
sin embargo, resultaba impotente frente
a la actividad ilícita de una potencia foránea en su: mismo territorio, en complicidad con sus proprios súbditos; 3) creó
en estos ultimos la convicción de que
cualquiera actividad contraria a España
podia contar con el apoyo britanico".
Ademais, já se estava delineando um clima ideológico propicio a urna rebeliáo mais ampla e decisiva: a de Túpac Amaru,
em 1780.
O HOMEM: José Gabriel Condorcanqui nasceu em Surimana,
Peru, a 19 de marco de 1740, filho de Miguel Condorcanqui e
de dona Rosa Noguera. Concluiu brilhantemente seus estudos
no Colégio dos Nobres, entáo dirigido pelos jesuítas e, com vinte anos de idade, a 25 de maio de 1760, casou-se com dona
Micaela Bastidas Puyucaua.
Reivindicou e obteve, junto ao corregedor Pedro Muñoz
de Arjona, o título de "curaca", por ser descendente, pelo lado
materno, de Túpac Amaru, o 16° Inca. Adotaria o nome ·deste
seu ancestral para consolidar a influencia quase mística que já
come~ara a exercer sobre os nativos, tramando, por certo, a
futura rebeliáo que intentaría contra os espanhóis.
-
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Segundo seus contemporaneos, José Gabriel Túpac Ama:ru
era pessoa cativante e bem·apanhada; talhe esbelto, fisiononlia
típica de indio, nariz aquilino e olhos negros muito vivos, tez
quase branca, educado nas maneiras e sempre bem trajado.
Embora tivesse poucos amigos íntimos, sabia ser franco e cordial com todas as pessoas.
Micaela, por sua vez, parece ter sido uma mulher muito
bonita e de extraordinária energia. Na direcao do movimento
rebelde intentado pelo marido, foi seu lugar-tenente e, muitas
vezes, inspiradora deste em várias decisóes militares bem
sucedidas.
José Gabriel náo tinha maior direito de a.dotar o nome de
um ancestral materno que a maior parte de seus correligionários. Muitos destes também eram, a exemplo do chefe, d~s
cendentes dos antigos incas por parte de máe, mas o costume
da época admitia que alguém se arrogasse descedente dos
incas imperiais somente no caso de se-lo por parte de pai e
máe ou, pelo menos, de pai. Jamais por parte de máe, unicamente.
Isto talvez explique o fato dos inúmeros Pizarros, Betanzos e Loyolas permanecerem, humildemente, em sua obscura
condicao de plebeus, sem a arrogancia - ou perspicácia, convenhamos - de adotar o nome materno, preferindo ficar adstritos ao nome do pai ...
José Gabriel Túpac Amaro veria suas fileiras sensivelmente acrescidas coma participacao de inúmeros mesticos os já mencionados "chollos" - que viam, na rebeliáo, sua
grande oportunidade de libertacao, nao apenas política, mas,
·
também, moral.
A REBELIAO: Em 1780, a situacao política em plagas peruanas, estava mais tensa do que nunca. Os excessos costumeiros
dos corregedores haviam sido sobrepujados, sinistramente, por
um inspetor de financas recém-chegado da Espanha, o qual,
aliás, trazia ordens expressas para aumentar, ainda mais,
os tributos.
Os corregedores de Chumbibilca e Llata foram misteriosamente assassinados e, nas zonas minerais de Huancavélica e
Paseo, a situacao estava tao perigosamente confusa que as autoridades, temendo um levante em massa dos nativos, colocaram em prontidáo as milícias de Arequipa e Cusco.
Tudo indicava que algo muito importante estava para
acontecer. Era chegado o momento realmente propicio para
deflagar um grande movimento. José Gabriel Túpac Amaru,
que, astutamente, conseguira ocultar suas tramas e intencoes
das autoridades espanholas, pode, finalmente, colocá-las em
-
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prática, no dia 4 de noyembro de 1780, sábado, quando
em ousada manobra, conseguiu capturar o corregedor don
Antonio de Arriaga, famoso por sua cobica e falta de escrúpulos. O infeliz foi sumariamente enforcado, havendo quemafirme que foi, isto sim, obrigado a ingerir ouro liquefeito! ·
Antes da execucáo, porém, o astuto chefe rebelde forcou
don Antonio a subscrever uma carta enderecada a seu tesoureiro, na qual eram requisitados fundos e armamentos, a serem enviados para determinado local, onde aguardavam, tran..:
quilamente, inúmetos partidários da rebeliao. Gra~as a este
ardil, o movimento obteve 22.000 pesos, barras de ouro e inúmeros mosquetóes ...
A rea~ao espanhola nao se fez tardia; marchou contra
José Gabriel o corregedor de Quispicauchi, com um efetivo de
600 homens, que foram surpreendidos pelo astuto nativo
quando pemoitavam numa igreja a qual os rebeldes atearam fogo. Salvaram-se apenas 28 pessoas ...
Com insólita rapidez, a rebeliao dé Túpac Amaru espalhar-se-ia por toda a América do Sul. :S: curiosa a constata~ao
do fato do movimento ter · estalado, simultaneamente, no
Peru, Buenos Aires, Nova Granada e; segundo alguns historiadores, no próprio México. Isto leva a crer que, há muito
ten1po, José Gabriel estava a preparar um movimento rebelde
de ambito continental.
Boleslao Lewin, op. cit., pág~ 449, refere-se ao problema de
ter José Gabriel Túpac Amaru buscado ou nao apoio material
junto a Inglaterra:
.
". . . y aunque -no podemos citar ningun
documento concreto en poyo de nuestre
tesis, y nos basamos solamente en deducciones generales, estamos convencidos
de que Túpac Amaru, hombre de· cultura
política y jefe previsor, buscó el apoyo d~
Gran Betaña, como lo hicieron todos los
revolucionários ameri_c anos del Siglo
XVIII. Sin ayuda británica, en condiciones normales, suponemos, no se hubiera
lanzado a la lucha sin disponer de suficie:ntes armas de fuego y sin tener assegurado el apoyo de los revolucionarios
criollos,,.
A IDEOLOGIA DA REBELIAO: Pessoa de .inteligencia e ta-lento, rara sensibilldade e índole combativa, José Gabriel
Túpac Amaru era intimamente filiado a círculos intelectuais
e sociedades secretas da Europa e América, que, na ocasiáo,
-
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fervilhavam ém conspiratas contra tudo que cheirasse a absolutismo.
·
, ·
· ,
Num documento franco-maconico, assinado pelo rebelde
Túpac Catari, ao lado dos nomes de vários elementos de origem inglesa filiados a Franco-Maconaria, aparece assinalada
a participacáo desta instituicao como intermediária do apoio
ingles a rebeliáo de Túpac Amaru (cfr. Daniel Valcárcel, op.
cit. pág. 67).
Vale lembrar que, em fins do século XVIII, don Francisco
de Miranda fundaría, em Londres, uma loja maconica que
·e stenderia numerosas ramificacoes pela América do Sul, ra.:.
.mificacoes estas de notável importancia para os movimentos
:rebeldes contra a Espanha. (cfr. Manuel Rodrigues Lapuente,
História de Ibero América, Ramon Sapena S/A, Barcelona,
pág. 408) •
.Relacionado coro espanhóis e "criollos" do mais alto nível intelectual e social, José Gabriel realizava constantes viagens para Lima e Cusco, ·a fim de aprimorar-se culturalmente e
.atualizar-se ero matéria de política. Já se depreende a tremenda influencia que sobre ele ex~rci~ a ideología liberal, entao
no apogeu.
O programa da rebeliao visava a luta contra o colonialismo hispanico, a ·extincao do trabalho esc~vo, instauracáo da
justica social e a independencia do Peru. Quanto a este último
itero, há autores que nao o aceitam como integrante do programa da rebeliao; por exemplo, G. H. S. Busbnell, que, em ·
,s eu livro Peru, Editoriál Verbo, 1969, pág. 146, afirma que a
revolta de José Gabriel, se era dirigida contra a administracao
local, náo disputava a autoridade da Igreja e da Coroa, ambas
eonsideradas, naquela altura, protetoras dos índios.
Por todos os motivos, nao partilhamos desta opiniáo, ero
que pese o gabarito de quem a formula. A mentalidade, a cultura e a personalidade mareante de José Gabriel eram dema.siado amplas, para que este ·líder encarasse seu próprio movimento de forma tao inexpressiva. A própria amplitude geográfica da rebeliao, a perfeita organizacao estratégica desta,
dizem melhor das reais intencóes de seu inspjrador ...
É de inteira justi~a lembrar, com Daniel Valcárcel, op.
cit. pág. 78, que pertence a José Gabriel Túpac Amaro a glória
de precursor da extincao do ~rabalho escravo, nao apenas do
índio; mas, também, do negro, Suas idéias a respeito circula·vam, resumidamente, num panfleto intitulado "Santuario del
,S eñor de Tungasuca", documento que, apesar de pouco conhecido, reveste-se de importancia ímpar para a· História latino-americana.
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A REBELIAO FRENTE A I~REJA: Quanto a posicao assumida por JoSé Gabriel frente a Igreja, é preciso que se diga que,
em momento algum, ele se pronunciou contra a religiao católica ou seus sacerdotes. Pelo contrário, mesmo com a adesio de inúmeros clérigos as autoridades espanholas, permaneceu fiel aos princípios da Santa Sé, inclusive, aconselhando
seus correligionários a fazerem o mesmo. Na verdade, José
Gabriel visava menos ganhar a simpatia de todo o clero para
a causa, que a dos nativos convertidos ou "criollos". A adesáo
destes últimos, principalmente, teria importancia fundamental para o sucesso do movi;mento. Isto, entretanto, foi percebido pelas autoridades, que, mediante uma série de favores
fiscais, conseguiram neutralizar o entusiasmo revolucionário
de muitos proprietários de terras, que, caindo em sí, passaram
a sentir uma pontinha de receio; imaginando os nativos, vitoriosos, invadindo suas propriedades ...
A posicáo do clero, frente a rebeliao, bifurcou-se em to;.
madas de posic0es radicalmente opostas: urna, representada
por padres que repudiaram abertamente o movimento, trabathando de maneira decidida em favor da Espanha; outra,
representada pelos que simpatizavam com a rebeliao.
Enquanto uns permaneceram em suas paróquias, resistindo passiva ou ativamente as investidas de Túpac Amaru,
outros, fingindo acatar as ordens do Bispado, auxiliavam
secretamente os revoltosos, quarido nao abertamente.
Aqui, um ponto de importancia capital em nossa narrativa: foi a faccao clerical hostil a José Gabriel que exerceu papel fundamental no fracasso do movimento, pois os constan·
tes apelos feitos por sacerdotes aos revoltosos, no sentido de
que estes "retornassem ao rebanho", vale dizer, para a legalidade, produziram desercóes em massa nas fileiras de Túpae
Amaru. Isto, e mais a falta de víveres e de disciplina, forc0u
José Gabriel a antecipar uma cartada decisiva: lancar 15.000
homens sobre Cusco, onde se achava aquartelado o grosso das
forcas governamentais.
A QUEDA: Entretanto, suas tropas foram dispersadas e, traído por um comandado de nome Francisco Santa Cruz, no qual
depositava confianca irrestrita, José Gabriel foi, finalmente,
capturado. Houve outro traidor, Ventura Landaeta, que se
encarregou de aprisionar Micaela e seus filhos Hipólito e Fernando, além de seu innáo AntOnio Bastidas.
Consumada a prisao do rebelde Túpac Amaru, foi dada a
seguinte proclamacao:
"Señores Coroneles y Capitanes, y todos
los fieles vasallos de Nuestro Señor, y Rey
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Don Carlos Tercero (que Dios guarde por
felices años) Emperador de las Españas,
y de las Yndias. Queda preso el traidor
á nuestro dicho Señor en este Langui,
por lo que os llamanos, y combocamos a
todas Vuestras mercedes á quedar, y custodiarlo, hasta recivir superior orden sobre el dicho. Langui, seis de abril de mil
setecientos ochenta y uno. El Coronel de
Langui''.
Embora muita~ figúras de realce da rebeliáo, como Diego
Cristóbal Túpac Amaru, Mariano Túpac Amaru, filho do caudilho, Miguel Bastidas e outros, conseguisseni escapar, a maior
parte da direcáo do movimento foi capturada.
O MARTíRIO: Táo logo foi encarcerado, Túpac Amaru recebeu a visita de u.m enviado do govemo espanhol, que determinou a abertura do processo.
No transcorrer deste, o representante do govemo, de nome Areche, acorreu diversas vezes ao prisioneiro, instando
para que o mesmo revelasse possíveis planos de cantra-ataques de seus companheiros foragidos, em troca da própria
liberdade.
Impávido, José Gabriel Túpac Amaru mostrou altivez incomum, tendo, em certa opo~unidade, dito a Areche: "Aquí no hay más cómplices que tú y yo; tu por opresor, y
yo, por libertador, merecemos la muerte!" José Gabriel usoµ
de todos os meios de que dispunha para tentar a fuga: su·
borno, cartas clandestinas escritas com o próprio . sangue,
nada disto conseguiria deter os desígnios do destino.
Suas atitudes heróicas, ignorando ameacas e torturas,
mais a descoberta de ·sua tentativa de suborno, foram pretextos para intensificar seus padecimentos, a ponto de lhe
quebrarem um braco e deixarem-no neste estado lastimável,
sem qualquer providencia piedosa. Afinal, em virtude do estado físico precaríssimo do prisioneiro, as autoridades espa·
nholas resolveram abreviar suas dores, antecipando a; execucáo do infeliz para 18 de maio de 1781, juntamente com a
de seus familiares. Apesar de sua religiosidade, Túpac Amaru
conservou absoluto mutismo e demonstrou total indiferenca
durante a visita que lhe fizeram alguns sacerdotes, mesmo
porque, assinala Daniel Valcárcel, op. cit. pág. 176, "el sufrimiento lo había transformado en habitante de um mundo superior, más allá del miedo y del subomo".
Túpac Catari teve a lingua cortada e o corpo atado a
-
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quatro cavalos ·que, pondo:se a correr em diferentes sentidos,.
desped~aram o infeliz.
O LEGADO: Entretanto, mesmo com a morte de José Gabriel
Túpac Amaru e das principais personagens da grande rebeliáo, as coisas náo se acalmariam tao facilmente: a lendária
imagem do líder, o mito de seu nome fascinante - Túpac
Aµiaru significa "serpente flamejante" - seu invulgar espírito de e.ornando e suas promessas de libertacao e justica
social, ficariam indelevelmente gravadas na alma dos humildes nativos.
Menos de tres anos após sua niorte rebentou, ainda no
Peru, outra rebeliao. Era esta comandada por um tal Felipe
Velasco que, sob o pseudónimo de Túpac Inca Yupanqui,.
realizou inúmeras estrepolias na: colonia, fazendo, inclusive,
espalhar o boato que José Gabriel Túpac Amaru nao morrera,
e que viria libertar seu povo do jugo estrangeiro. Nao obstante, o exaltado Felipe foi preso e executado.
A rebeliao de Túpac Amaru tem sua importancia histórica aumentada, se atentarmos para o fato da mesma ser anterior a Revolucao Francesa e, praticamente, contemporanea
a norte-americana.
O movimento de José Gabriel Túpac Amaru transformarse-ia, com o passar do tempo, em mito indestrutível, pleno de
vitalidade rebelde.
Espalhar-se-ia por toda a América do Sul, tendo seu pres-tígio habilmente utilizado por focos de agitacao e terrorismo,
tristemente famosos pela prática de sequestros, como os tupamaros uruguaios, cujo nome lembra, de imediato, um nome
de origem incaica. O mesmo nome que c·e rto José Gabriel usava um tanto indevidamente ...
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