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ANEXOS

Anexo 1

Cronologia do século XVI

1492 – Primeira viagem de Cristóvão Colombo às Antilhas.
1493  – Fundação de La Isabela, primeiro assentamento espanhol per-

manente na costa norte da ilha espanhola.
1493  – Bulas de Alexandre VI concedendo aos reis de Castela a exclusi-

vidade da evangelização nas Índias.
1494  – Tratado de Tordesilhas entre Castela e Portugal, delimitação de

áreas de influência estabelecendo um meridiano-fronteira.
1499-1502 – Viagens andaluzas, exploração sistemática da costa sul-

-americana.
1502  – Coroação de Montezuma, soberano asteca.
1503  – Fundação da Casa de Contratação em Sevilha.
1508 – Bula Universalis Ecclesiae, que concede ao rei da Espanha o

Patronato Real da Igreja americana.
1511 – Sermão de Montesinos em Santo Domingo, denunciando a ex-

ploração dos índios. Criação da Jurisdição de Santo Domingo.
1512  – Leis de Burgos, que regulam as relações entre espanhóis e índios.
1513 – Descobrimento do Mar do Sul (Pacífico) por Vasco Núñez de

Balboa.
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1515 – Bartolomé de Las Casas expõe pela primeira vez na corte de
Fernando, o Católico, sua defesa dos índios.

1519-1521 – Conquista do México por Hernán Cortez.
1522 – Pascual de Andagoya explora as costas do Pacífico e chega à

província do Peru.
1523  – Criação do Conselho das Índias.
1524-1525 – Primeira viagem de Francisco Pizarro ao Peru: chega ao

Rio San Juan, mas é impossível continuar mais adiante.
1526 – Contrato no Panamá entre Pizarro, Diego de Almagro e

Hernando de Luque para conquistar o Peru.
1527 – Segunda viagem de Pizarro pela costa.
1529 – Capitulación de Toledo entre a rainha e Pizarro.
1530 – Pizarro embarca em sua terceira e definitiva viagem.
1530 – Morte do inca Huayna Capac. Começa a guerra civil entre os

seguidores de Huascar e Atahualpa.
1532  – Começa a conquista do Peru por Francisco Pizarro.
1533 – Expedição a Pachacamac. Expedição e tomada de Cuzco. Pri-

meiras divisões de ouro e prata. Execução do inca Atahualpa. Coro-
ação de Tupac Hualpa como sucessor, que morre três meses depois.
Manco Inca é coroado em Cuzco.

1534 – Fundação espanhola de Cuzco.
1535  – Fundação de Lima.
1536 – Rebelião de Manco Inca em Cuzco. Juan Pizarro morre em

Sacsahuamán. A cidade de Lima foi sitiada, de onde saiu uma expe-
dição de auxílio a Cuzco, comandada por Alonso de Alvarado.

1537 – Almagro toma Cuzco e coroa Paullu Inca.
1538 – Batalha de Las Salinas: Hernando Pizarro vence Almagro e o

executa logo depois. Vitória de Manco Inca em Oncoy.
1539 – Fundação de Huamanga por Pizarro. Gonzalo Pizarro inicia sua

expedição em busca do País da Canela. Nasce o inca Garcilaso em
Cuzco.

1541 – Em 26 de julho, Francisco Pizarro é assassinado em Lima.
Almagro, el Moço, filho de Diego de Almagro, toma o poder.
Hernando Pizarro é encarcerado em Madri. Chega ao Peru como
governador Cristóbal Vaca de Castro.

1541 – Hernando de Soto descobre o Mississipi.
1542 – Na batalha de Chupas, Vaca de Castro derrota Almagro, que é

capturado e executado. Carlos V promulga as Nuevas Leyes (proí-
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bem a escravidão dos índios e declaram a extinção das encomiendas).
Criação do vice-reinado do Peru. Francisco de Orellana descobre o
Rio Amazonas.

1543 – Criação do Consulado de Comércio de Sevilha. Nomeação do
primeiro vice-rei do Peru.

1544 – Chega a Lima Blasco Núñez Vela, primeiro vice-rei do Peru.
Revolta de Gonzalo Pizarro, que entra em Lima e expulsa o vice-
-rei. Manco Inca é assassinado em Vitcos.

1545 – O rei nomeia Pedro de la Gasca pacificador do Peru.
1545-1546 – Descobertas minas de prata em Potosí e Zacatecas (Peru e

México, respectivamente).
1546 – Batalha de Añaquito: Gonzalo Pizarro derrota e mata o vice-rei

Núñez Vela.
1547 – Na Batalha de Huarina, Gonzalo Pizarro derrota Diego de

Centeno. Regresso definitivo de Las Casas para a Espanha.
1548 – Pedro de la Gasca derrota Gonzalo Pizarro na batalha de

Jaquijahuana. La Gasca redistribui as encomiendas e negocia com os
regentes do príncipe Sayri-Tupac.

1549 – Morte em Cuzco de Paullu Inca. Por cédula real, fica abolido o
serviço pessoal dos índios no Peru.

1550 – La Gasca embarca para a Espanha. Antonio de Mendoza é vice-
-rei do Peru. Agrega-se a província de Tierra Firme ao vice-reinado
do Peru.

1550 – Polêmica entre Bartolomé de Las Casas e Juan Ginés de
Sepúlveda sobre os índios americanos.

1551 – Primeiro Concílio Eclesiástico Limense. Criação da Universi-
dade de San Marcos de Lima.

1552  – Morre o vice-rei Mendoza. Publicação da Brevíssima relación de
la destrucción de las Indias, de Bartolomé de Las Casas.

1555 – Andrés Hurtado de Mendoza, marquês de Cañete, vice-rei do
Peru. Os encomenderos pedem a Carlos V um percentual de seus di-
reitos. Bartolomé Medina introduz na Nova Espanha o método de
amálgama para a metalurgia da prata, o que ocorre também no Peru,
em 1573.

1556 – Chega ao Peru Hurtado de Mendoza. Abdicação de Carlos V e
coroação de Felipe II.

1557 – O príncipe Sayri-Tupac deixa Vilcabamba depois de abandonar
as negociações com os espanhóis.
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1558 – Morte de Carlos V.
1559 – Os curacas pedem a Felipe II o fim das encomiendas.
1560 – Morre em Lima o marquês de Cañete. Morte de Sayri-Tupac

em Vilcabamba. Frei Domingo de Santo Tomás publica a primeira
gramática e vocabulário da língua quechua.

1561 – Início do governo do vice-rei Diego de Acevedo y Zúñiga, conde
de Nieva.

1563 – Descoberta mina de mercúrio em Huancavelica, no Peru.
1564 – Morte violenta do vice-rei conde de Nieva, em uma aventura

amorosa. Governa Lope García de Castro, presidente da Audiência
de Lima. Descobrem-se os planos de rebelião de Titu Cusi.

1565 – Estabelecimento dos corregimentos de índios.
1566 – Titu Cusi firma o tratado de Acobamba com os espanhóis. Nova

recopilação das Leis das Índias.
1567 – Motim de mestiços em Cuzco e Lima, comandado por García

de Castro. Segundo Concílio Eclesiástico Limense.
1568 – Junta Magma em Madri para estudar o governo do Peru.
1569 – Chega a Lima Francisco de Toledo, quinto vice-rei do Peru e um

dos mais importantes.
1570 – Visitas e informações de Toledo sobre a história dos incas. Apro-

va-se o trabalho forçado nas minas.
1571 – Morte de Titu Cusi, que é sucedido por Tupac Amaru. Toledo

ordena a redução dos índios. Criação dos tribunais da Inquisição
em Lima e no México.

1572 – Execução em Cuzco de Tupac Amaru, último soberano inca re-
conhecido pelos espanhóis.

1573 – Desterro dos nobres incas sobreviventes.
1574 – Sistema de mita para a exploração mineral estabelecida por Tole-

do em Potosí.
1575 – Toledo termina sua visita geral.
1579 – O pirata Drake assalta o porto de Callao.
1580  – União de Espanha e Portugal.
1581 – Martín Enríquez é vice-rei do Peru.
1582 – Terceiro Concílio Provincial de Lima.
1583 – Morre o vice-rei Martín Enríquez.
1584 – Antonio Ricardo instala a imprensa em Lima e publica Doctrina

cristiana y catecismo em quechua e aymara.



O AYLLU ANDINO NAS CRÔNICAS QUINHENTISTAS 185

1585 – Chega o vice-rei Fernando Torres y Portugal.
1586 – Terremoto em Lima e Callao.
1590 – García Hurtado de Mendoza é novo vice-rei do Peru.
1596 – Luis de Velasco é vice-rei do Peru.
1598 – Morre Felipe II e é sucedido por Felipe III.
1604 – Governo do vice-rei Gaspar de Acevedo y Zúñiga.
1608 – Chega a Lima o vice-rei Juan de Mendoza y Luna, marquês de

Montesclaros.
1609 – Aparecem em Lisboa os Comentários reales do inca Garcilaso.
1615 – Governo do vice-rei Francisco de Borja, príncipe de Esquilache.

Guaman Poma termina sua Nueva corónica.
1617 – Em Córdoba aparece a segunda parte dos Comentários reales.
1621 – Morre o rei Felipe III.

Anexo 2

Biografia dos cronistas

Para realizarmos as biografias dos cronistas utilizados em nossa
pesquisa, consultamos as obras de Porras Barrenechea, Mito,
tradicción e historia del Peru (1973) e Los cronistas del Peru (1986),
em que o autor vai construindo a história dos incas por meio das crô-
nicas e faz uma catalogação destas, separando os cronistas por status
social e época em que escreveram. Também analisamos a obra de
Jose Miguel de Oviedo (1986), La edad del oro: crónicas y testimonios
de la conquista del Peru, em que aparecem várias citações de crônicas
que abordam a história da conquista. Ao final, o autor apresenta de-
talhadamente a biografia de cada cronista. O autor Julián Santisteban
Ochoa (1946), em Los cronistas del Perú: contribución al estudio de las
fuentes de la historia peruana, cataloga todos os cronistas de acordo
com o conteúdo de suas crônicas. Revisamos ainda a obra Cronistas
del Peru antiguo de Francisco Carrillo Espejo (1989), em que apare-
cem detalhadas as biografias de Juan de Betanzo, Pedro Cieza de
León, Polo de Ondegardo, Pedro Sarmiento de Gamboa, o Jesuita
Anónimo, Cristóbal de Molina, Fernando de Montesinos e Martín
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de Múrua. Salas et al. (1987) fazem um trabalho semelhante em
Crónicas iniciales de la conquista del Perú, porém tratam apenas de
forma genérica os demais cronistas e se concentram na análise e apre-
sentação das crônicas de Cristóbal de Mena, Francisco de Xerez,
Miguel de Estete e da Relación de los primeros descubrimientos de Fran-
cisco Pizarro y Xerez.

Agustín de Zárate (1514-15?)
Chegou ao Peru em 1543 com a incumbência de tomar conta dos

oficiais da Hacienda Real e escreveu a Historia del descubrimiento y
conquista del Perú, publicada em Amberes, em 1555. Sua crônica é
uma das mais importantes para a história do Peru, principalmente
no que concerne às guerras civis entre almagristas e pizarristas. Há
indícios de que viveu na Andaluzia, em 1578.

Bartolomé de Las Casas (1474-1566)
Sem dúvida, a figura mais polêmica e apaixonada do debate in-

telectual sobre a questão do indígena explorado e escravizado pela
conquista da América. Estudou filosofia e direito em Salamanca e
foi para a Española em 1502, com a expedição de Nicolas de
Ovando. Trabalhou nos repartimientos que obteve do seu pai nesse
lugar e teve numerosos indígenas ao seu serviço. Porém, estimula-
do pelos sermões do dominicano frei Pedro de Córdoba, optou pela
vida religiosa (1510). Sua atitude indolente perante os indígenas não
mudou de imediato: em Cuba foi acusado de escravizar os índios
que empregava em suas terras. No entanto, em 1515 sofreu uma
crise religiosa e moral: compreende a injustiça essencial do trato aos
índios, renuncia aos seus bens, cede suas terras e se consagra à de-
fesa dos naturais, o que lhe dará o nome de Apóstolo de las Indias.
De volta à Espanha entre 1516 e 1520, advogou perante o rei para
obter ordenanças mais justas. Em 1523 ingressou na ordem dos
dominicanos. Em seu frenético trabalho de defesa dos indígenas,
Las Casas foi ganhando inimigos que o atacaram e caluniaram. Em
parte, Las Casas provocou essas violentas reações contra ele, por-
que, na paixão de sua causa, chegou a considerar-se uma figura pre-
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destinada e caiu na intransigência e na violência. Obteve um triun-
fo pessoal quando Carlos V promulgou as Nuevas Leyes (1542), po-
rém não aceitou a responsabilidade de ser bispo de Cuzco e nunca
esteve no Peru, onde sua presença podia ser decisiva. Aceitou em
troca um mandato de sua ordem para o cargo do bispado de Chiapas
(1544). Regressou à Espanha em 1547 e renunciou ao seu cargo em
1550. Morreu em Madri. Sua obra histórica é extensa, nela se des-
tacam Breíisima relación de la destucrición de las Indias (1552) e
Historia de las Indias (1576). Apologética historia sumaria é escrita
em 1550 e publicada em Madri, em 1909. Escreveu algumas outras
obras em latim.

Bernabé Cobo (1580-1657)
Nasceu em Lopera, Jaén. Fascinado pela lenda do El Dourado,

viajou em 1595 para as Índias, onde viveria 61 anos. Passou os pri-
meiros na América Central, onde estudou toda a realidade natural e
cultural americana. Chegou ao Peru em 1599. Cursou humanida-
des no Real Colegio de San Martín e logo passou ao noviciado dos
jesuítas e ao Real Colegio de San Pablo. Em Cuzco, continuou os
estudos religiosos entre 1609 e 1613 e recebeu as ordens. Esteve no
colégio jesuíta de Juli, perto do Lago Titicaca. Visitou o tribunal de
Charcas, viajou incansavelmente por todo o Peru e em 1629 obteve
autorização para ir ao México, onde passou vinte anos e terminou ali
a sua monumental obra. Em meados de 1642, estava de volta a Lima,
cidade onde morou. La historia del Nuevo Mundo é um trabalho en-
ciclopédico que consta de três partes e 43 livros; somente se conhece
a primeira parte, impressa em Sevilha entre 1890 e 1893. Sua Historia
de la fundación de Lima (1882) foi, segundo o próprio Cobo, extraí-
da da segunda parte da obra anterior.

Blas Valera (1551-1597)
Valera era um cronista mestiço, conhecido como o Jesuita

Anónimo. Sua obra foi difundida pelas frequentes e extensas cita-
ções que Garsilaso de la Vega intercalou em seus Comentários reales.
Nasceu em Chachapoyas, na região amazônica. Estudou no colégio
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de San Pablo e, em 1571, foi enviado a Cuzco, por causa de seus
conhecimentos de quechua, para trabalhar nas missões. Recebeu tam-
bém o encargo de recopilar notícias sobre a vida no tempo do impé-
rio. Esteve no III Concílio Limense (1583). Para cuidar da impres-
são de sua Historia de los incas, viajou para Cadiz. Em razão do saque
desta cidade promovido pelos ingleses (1596), só se conservaram os
fragmentos que ele mesmo entregou a Garsilaso em 1600. Seu Voca-
bulário quéchua também se perdeu. É atribuída a Valera a crônica
Las costumbres antiguas del Peru, publicada por M. Jiménez de la
Espada em 1879.

Cristóbal de Mena (?)
Possivelmente nasceu em Medina del Campo. Viajou pelas Ín-

dias até 1513. Esteve na conquista da Nicarágua como capitão de
Pedrarias Dávila (1522). Em 1531, embarcou com Pizarro para a
conquista do Peru. Foi seu lugar-tenente até a ilha de Puná e oficial
de justiça em Túmbez e San Miguel de Piura. Foi posto de lado na
expedição a Cajamarca e decidiu voltar à Espanha. Sem utilizar o
próprio nome, publicou La conquista del Perú llamada la Nueva
Castilla (1534). Até Raúl Porras identificá-lo, Mena foi conhecido
como “El anónimo sevillano de 1534”.

Cristóbal de Molina, El Chileno (1494-1580)
Nasceu em Legamiel, perto de Huete. Antes de 1532, encontra-

va-se em Santo Domingo e nesse mesmo ano no Panamá. Dois anos
depois, partiu para o Peru, na frustrada expedição de Gaspar de
Spinoza, e chegou com este ao Rio San Juan, de onde regressou ao
Panamá. Em 1535, encontrava-se em Lima. Acompanhou Almagro
na conquista do Chile. De volta a Lima (1539), foi vigário da paró-
quia de Sagrario. Regressou uma vez mais ao Chile (1556) com o
governador García Hurtado de Mendoza. Viveu também em Cuyo
e Mendoza. Morreu no Chile. A sua Relación de la conquista e
población del Perú data de 1552: foi publicada em francês em 1842 e
em espanhol, em Santiago do Chile, em 1873.
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Cristóbal de Molina, El Cuzqueño (1529?-1585)
Nasceu em Baeza. Deve ter viajado pela América na segunda

metade do século XVI. Viveu e morreu em Cuzco, donde provém o
seu apelido com que ele se distingue de seu homônimo, cronista como
ele. Era clérigo e com bom conhecimento de quechua, foi doutrinador
de índios. O vice-rei Toledo o nomeou visitador naquela cidade em
1572 e 1575. Deu assistência ao inca Tupac Amaru antes de este ser
executado (1572). A sua Relación de las fábulas y ritos de los Incas,
escrita em 1575, foi publicada primeiro em inglês por sir Clements
R. Markham em 1873 e em espanhol, em Santiago do Chile, em 1913.

Diego de Trujillo (1505-1576)
Nasceu em Trujillo de Extremadura. Em 1530, foi para as Índias

com Francisco Pizarro e esteve com ele nas ações em Cajamarca,
Cuzco e Jauja. Em 1534, viajou para a Espanha, mas, ao esgotar-se
sua fortuna, voltou ao Peru (1543). Em sua casa em Cuzco, ofereceu
refúgio aos filhos de Atahualpa. Durante as guerras civis, esteve ao
lado dos defensores do rei. Em pagamento a essa fidelidade, Toledo
lhe outorgou uma encomienda. Morreu em Cuzco. Escreveu Relación
del descubrimiento del Reyno del Perú, que Raúl Porras publicou pela
primeira vez em 1948.

Felipe Guaman Poma de Ayala (1525?-1615?)
Foi o mais notável de todos os cronistas e, em muitos sentidos, o

mais original na recuperação e interpretação do mundo indígena.
Pouco se sabe sobre Ayala. A data de seu nascimento oscila entre
1526 e 1545. Sua terra natal era San Cristóban de Suntuto. O pai
era senhor de vários povoados em Chinchaysuyo, e a mãe, Curi
Ocllo, filha do inca Tupac Yupanqui. O sobrenome de Ayala ele
tomou do capitão Luis Avalos de Ayala, a quem seu pai salvou numa
batalha de Huarina (1547). Foi criado num ambiente que mantinha
vivas as tradições indígenas e a amarga lembrança dos maus-tratos
recebidos não apenas dos espanhóis, mas também da dinastia im-
perial de Cuzco, pois os Poma de Ayala pertenciam à casta de
yarovilcas, cujos herdeiros foram deslocados à força. Isso não o im-
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pediu de ser auxiliar de Cristóbal de Albornoz na extirpação do
movimento milenarista indígena chamado Taqui Ongoy (1565-
-1570), de acompanhá-lo em suas visitas e talvez de ser intérprete
no Concílio Limense de 1583. Em 1595, foi auxiliar na visita de
Gabriel Solano de Figueroa a Huamanga e possivelmente curaca e
tenente-governador. Há indícios de que, depois de ser preso por
Antonio Monroy, começou a viajar por todo o país para conhecer
de primeira mão toda a situação geral dos índios e promover para
eles o que chamava o bom governo. Essa peregrinação durou aproxi-
madamente vinte anos, que lhe deram uma visão geral da vida colo-
nial, de seus males e seus remédios. Ao voltar para sua terra, pobre
e já muito ancião, foi acusado de ter usado cargos e nomes falsos
pelo corregedor de Huamanga, Pedro López de Toledo (1600). Fu-
giu para Lima, onde deu notícias ao vice-rei Velasco. O cronista tra-
tou de viajar para a Espanha para expor seu caso e o dos nativos.
Morreu em Lima sem chegar a fazê-lo. Deixou escrita sua vasta
Nueva corónica y buen gobierno, que é exemplo único do gênero:
como seu autor tinha somente um conhecimento rudimentar da lín-
gua espanhola e temia não ser compreendido, incluiu aproximada-
mente quatrocentos desenhos seus que ilustram sua denúncia e cons-
tituem um documento gráfico de importância capital. A crônica
permaneceu desconhecida até o começo do século XX: em 1908, foi
descoberta por Richard Pietschmann na Biblioteca Real de Copen-
hague e publicada em edição resumida por Paul Rivet em 1937.

Fernando de Montesinos (?-1664)
Nasceu em Osuna. Chegou ao Peru com o vice-rei, conde de

Chinchón (1628), e, como presbiteriano, cumpriu várias funções: se-
cretário do bispo de Trujillo, reitor do colégio desta cidade, curador
em Potosí, visitador em Arica, capelão em Lima, juiz eclesiástico em
Cajamarca etc. Animado por uma paixão aventureira e por sua voraz
curiosidade, organizou uma expedição pela selva (1637). Regressou
à Espanha e recebeu um curato perto de Sevilha, onde morreu. Fora
as obras sobre a exploração dos metais, escreveu as crônicas Memorias
antiguas, historiales y políticas del Perú e Anales del Perú (1598-1642),



O AYLLU ANDINO NAS CRÔNICAS QUINHENTISTAS 191

publicadas em 1870 e 1906, respectivamente. Historia del Paititi ain-
da continua inédita.

Francisco de Ávila (1573-1647)
Nasceu em Cuzco onde foi criado pelos pais adotivos, pois os na-

turais o abandonaram. Em 1592, mudou-se para Lima para estudar
na Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ordenou-se em
1596 e um ano mais tarde se tornou curador de San Damián na pro-
víncia de Huarochiri, pertencente à arquidiocese de Lima; em 1598
foi nomeado vigário e juiz eclesiástico da mesma jurisdição. Durante
sua gestão como cura de índios, foi acusado de abusos e de outras
faltas graves, o que o levou a ser julgado e encarcerado em Lima.
Logo, após um longo processo, foi absolvido e reabilitado em sua
política pessoal de extirpação de idolatrias. Seu Tratado y relación de
los errores, falsos dioses y otras superticiones y ritos... é de 1608. Em
1610, foi nomeado juiz visitador e regressou a San Damián, onde rea-
lizou uma intensa atividade religiosa. Em 1611, escreveu a sua
Relación de antiguedades deste reyno del Pirú. Passou catorze anos em
Chuquisaca e regressou a Lima em 1632, dedicando-se então a escre-
ver uma série de obras. Em 1641, foi rechaçado o seu pedido de in-
gresso na Companhia de Jesus, aparentemente por causa de sua con-
dição de mestiço. No ano seguinte de sua morte, apareceram, em dois
volumes, seus sermões em língua quechua, nos quais havia trabalha-
do em seus últimos anos. A narração quechua, recolhida por ele e tra-
duzida por José María Arguedas para o espanhol sob o título de
Dioses y hombres de Huarochirí, data provavelmente de 1598.

Francisco de Toledo (1515-1584)
Nasceu em Oropesa (Toledo), em uma grande família da nobre-

za espanhola. Aos 19 anos, colocou-se a serviço de Carlos V como
soldado em diferentes campanhas e foi diplomata em missões na
Europa e África. Felipe II o nomeou vice-rei do Peru em 1568. En-
tre 1570 e 1575, iniciou minuciosa e prolongada visita general do
Peru com o objetivo de planejar e descrever o lugar das novas redu-
ções. Dessa visita, originaram-se Informaciones e Ordenanzas de To-



192 ANA RAQUEL PORTUGAL

ledo, material muito importante para conhecer a cultura inca e a ins-
talação de um novo sistema colonial. O governo de Toledo durou
doze anos, e este morreu pouco depois de regressar à Espanha em
1584.

Francisco de Xerez (1497-?)
Xerez nasceu em Sevilha. Aos 17 anos, foi para as Índias como

parte da armada de Pedrarias Dávila. Viveu aproximadamente dez
anos em Castilla Del Oro, ao lado de alguns dos futuros descobrido-
res do Peru. Esteve entre os que realizaram a primeira viagem com
Pizarro em 1524, encarregado da função de escrivão. Entretanto, não
figurou entre os treze homens que ficaram na Ilha Del Gallo e des-
cobriram o Peru. Regressou ao Panamá empobrecido. Em 1528, es-
teve outra vez em Castilla Del Oro como escrivão do governador
Pedro de los Rios. Em 1530, voltou a tomar parte das hostes de
Pizarro. Serviu-lhe como secretário na viagem definitiva e viveu di-
retamente a campanha que culminou em Cajamarca. Em 1534, vol-
tou a Sevilha, e, no ano seguinte, divulgou-se a sua Verdadera relación
de la conquista del Perú..., escrita em 1533. Também lhe pertence a
chamada Relación Sámano – Xerez, de 1528, breve relato das pri-
meiras viagens de Pizarro ao Peru, que fora remetido por Juan de
Sámano, secretário de Carlos V, a um príncipe da casa de Áustria.
Na Espanha, Xerez se dedicou ao comércio com Tierra Firme e au-
mentou a considerável fortuna obtida no Peru. Perdida esta, em 1554
solicitou retorno às Índias com a mulher e quatro filhos. Obteve vá-
rios corregimentos no Peru, porém não se sabe ao certo se chegou a
exercer o cargo neles, pois não existem dados dos últimos anos de
sua vida.

Francisco López de Gómara (1511-1560?)
Entre os cronistas das Índias, Gómara é um dos mais elegantes e

ilustrados. Não se sabe ao certo onde nasceu, se em Soria ou Sevilha.
Beneficiado com uma sólida formação humanística, conheceu bem
os autores clássicos e cultivou o latim. Tornou-se clérigo em 1530 e
partiu de imediato para a Itália onde enriqueceu seu conhecimento
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da cultura antiga. Quando regressou à Espanha, tornou-se capelão
no serviço de Hernán Cortez. Acompanhou-o na expedição de Ar-
gel e esteve ao seu lado até a morte de Cortez (1547). Sua amizade
com ele explica a idealização e lisonja do conquistador do México
que se aprecia em sua Historia general de las Indias, escrita prova-
velmente em Valladolid e publicada em Zaragoza em 1552. Para
refutá-lo, Bernald Díaz Castillo escreveu a sua Verdadera historia de
la conquista de la Nueva España (1632). Pela mesma devoção a
Cortez, Gómara rebaixou também a figura de Pizarro e a importân-
cia do Peru, onde nunca esteve.

Francisco Falcon (?)
Redigiu a Representacion sobre los daños y molestias que se hacen a

los indios dirigida à autoridade eclesiástica representada no Concílio
Limense de 1583. Defendeu os índios diante dos agravos praticados
pelos espanhóis com o objetivo de alertar para a necessidade de rea-
lizar um bom processo de evangelização junto aos índios.

Garcilaso de la Vega (1539-1616)
Não apenas é o maior cronista do Peru, mas também o primeiro

grande escritor americano e um dos espíritos mais refinados e ele-
gantes do século de ouro. Nasceu em Cuzco, filho bastardo de um
conquistador espanhol e de uma princesa inca; era, assim, um mes-
tiço nobre por ambas as vertentes do seu sangue. Essa dupla condi-
ção – filho natural, porém com antecedentes ilustres, índio e espa-
nhol, americano e europeu – tornou La Vega  e sua obra um dos casos
mais interessantes das letras coloniais, um vivo e trágico exemplo
do que foi a conquista. Quando menino, educou-se em Cuzco com
outros filhos mestiços dos conquistadores Francisco y Gonzalo
Pizarro, o que lhe permitiu ser testemunha direta de alguns aconte-
cimentos-chave da época. A educação do inca (que em sua infância
se chamava Gómez Soárez de Figueroa) também foi dupla: por um
lado, os mestres que lhe deu seu pai lhe ensinaram gramática e latim
e o adestraram na arte equestre; por outro, sua mãe, Isabel Chimpu
Ocllo, e seus parentes maternos mantinham viva em sua memória a
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lembrança da dinastia imperial cuzquenha, a que pertencia, e da raça
vencida. As confusões políticas de seu pai, o capitão Garsilaso de la
Vega, trouxeram dias de inquietude e penúria na sua meninice e,
logo, dificuldades para reclamar sua fortuna na Espanha. Já jovem,
viajou pela zona andina e absorveu o impacto da paisagem. Entre-
tanto, seu pai se havia casado com uma dama espanhola, dona Luisa
Martel, com o propósito de conservar a sua comenda. A mãe de
Garsilaso, abandonada, se casou com um escudeiro; o inca passou a
viver com o pai e a madrasta, o que deve ter deixado nele uma amar-
ga marca emocional. O pai morreu em 1559; em seu testamento dei-
xou ao inca uma quantidade de dinheiro para que fosse estudar na
Espanha. Garsilaso realiza essa viagem em 1560 e não regressa mais
ao Peru. Na Espanha se dedica à carreira das armas: ganha o título
de capitão de Sua Majestade, combate na guerra contra os mouros
nas Alpujarras até a campanha na Itália, onde aprende o toscano e
descobre León, El Hebreo, filósofo neoplatônico cuja obra logo tra-
duziria. Consagra-se à vida literária e religiosa. Frequenta os círcu-
los humanistas em Sevilha, Montilha e Córdoba. São esses anos de
estudo, recolhimento espiritual e preparação de suas obras maiores;
na realidade, a vida literária de Garsilaso começa depois dos seus
cinquenta anos e talvez isso explique a impressão de serenidade,
equilíbrio e nostalgia que produzem no leitor. Sua tradução dos Diá-
logos de amor de León, El Hebreo, foi publicada em Madri, em 1590.
É autor de La florida del inca (1605), Comentarios reales (1609) e
Historia general del Perú, que é a segunda parte de Comentarios.

Girolamo Benzoni (1519-157?)
Nasceu em Milão, foi para a América em 1541 e regressou à Itá-

lia em 1556. Há poucos dados sobre sua vida, apenas se sabe que
esteve em Tierra Firme, depois nas Ilhas do Caribe, em Cartagena
e no Panamá. Chegou a Guayaquil entre 1547 e 1550. Retornou ao
Panamá, depois foi para Nicarágua, Guatemala e Cuba, e finalmen-
te retornou à sua pátria. Publicou sua Historia del Nuevo Mundo
em 1565.
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Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557)
Foi um dos maiores cronistas das Índias. Nasceu em Madri,

foi pajem do príncipe Juan e mandatário e tenente do rei Fernando.
Era um fidalgo letrado e humanista que passou pelas Índias com
Pedrarias Dávila em 1514, como funcionário do rei. Na América
foi escrivão de minas, fundidor de metais e marcador de índios es-
cravos. Viveu deslocando-se continuamente entre um e outro con-
tinente, ao longo de mais de quatro anos. Esteve principalmente
no Caribe, em Darién e na Nicarágua. Alternou também desor-
dens e amizades com Pedrarias, que chegou a fazê-lo tenente-go-
vernador de Darién. Em 1525, apresentou a Carlos V o seu Suma-
rio de la natural historia de las Indias, primeira enciclopédia da
natureza e geografia da América. Publicou a primeira parte de sua
Historia general de las Indias (vinte livros) em 1535, em Sevilha.
Desde 1532 era, por ordem do rei, cronista das Índias, e, em 1535,
tonou-se alcaide da Fortaleza de Santo Domingo. Em suas cartas
ao rei (1537), defendeu a causa de Almagro em sua disputa com
Pizarro. Morreu em Valladolid, deixando inédita a parte de sua
crônica relativa ao Peru, em que trabalhou durante seus últimos
anos. É autor de outras variadas obras de caráter histórico,
genealógico e militar.

Hernando Pizarro (1502-1578)
Quando seu irmão Francisco Pizarro se encontrava na Espa-

nha, em 1529, Hernando decidiu ir às Índias como simples solda-
do. Teve papel destacado na expedição conquistadora, na captura
de Atahualpa e na tomada do Templo de Pachacamac. Levou para
a Espanha (1533) o quinto que pertencia ao rei pelo resgate de
Atahualpa. De volta ao Peru, esteve entre os defensores de Cuzco,
atacados pelo rebelde Manco Inca. Inimigo de Almagro pela pos-
sessão da cidade, derrotou-o na batalha de Las Salinas (1538) e de-
terminou a sua execução. Como consequência desses atos,
Hernando permaneceu preso durante 21 anos, na Espanha. Por
matrimônio com sua sobrinha, filha de Francisco Pizarro, e pelas
encomiendas e minas que esta lhe reservou, converteu-se em um
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dos homens mais ricos da Espanha. Morreu quase cego em Medina
Del Campo. A Carta de Hernando Pizarro a los oidores de la
Audiencia de Santo Domingo foi concluída em 23 de novembro de
1533 e parece ter sido copiada nessa cidade por Fernández de
Oviedo, que a publicou em sua Historia general e natural de las
Indias.

Hernando Santillán (?-1575)
Santillán era andaluz de origem ilustre. Chegou ao Peru em 1548

e, em 1550, foi nomeado ouvidor da Audiência de Lima, organismo
que se encarregou do governo do Peru em 1552, após a morte do
vice-rei Dom Antonio de Mendoza. Foi ferido na batalha de Púca-
ra, em que os ouvidores derrotaram o rebelde Hernandez Girón. Foi
conselheiro de Dom García Hurtado de Mendoza, filho do falecido
vice-rei, quando aquele foi nomeado governador do Chile. Após al-
gumas discrepâncias com ele, regressou a Lima em 1559, foi sub-
metido a juízo de residência e condenado a pagar uma multa e a so-
frer desterro. Viajou para a Espanha em 1562 e, ao demonstrar sua
tenacidade como político, regressou à América como presidente da
recém-criada Audiência de Quito (1563). É novamente submetido
a juízo de residência em 1569: condenado a multa e desterro, regres-
sou uma vez mais à Espanha em 1570. Ingressou na vida religiosa e
foi nomeado bispo de Charcas em 1572, porém não tomou posse do
cargo. Sua obra, conhecida como Relación del origen, descendencia,
política y gobierno de los Incas, escrita para o rei, data de 1563 e foi
publicada em Madri, em 1879.

José de Acosta (1540-1600)
Nasceu em Medina Del Campo e ingressou muito jovem na or-

dem dos jesuítas. Foi catedrático de teologia em Ocanã e fez-se fa-
moso por seus dotes de oratória. Chegou ao Peru em 1572, com o
terceiro contingente de jesuítas que chegou ao país. De espírito curio-
so e inclinado à observação da natureza e da condição social do indí-
gena, viajou pela zona andina em uma expedição pelo vice-rei Tole-
do. Foi reitor do Colégio de San Pablo em Lima (1575), provincial
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da sua ordem (1576) e catedrático de teologia na Universidade de
San Marcos (1580). Com a ajuda do padre Blas Valera e outros, pu-
blicou catecismos em quechua e aymara para a instrução dos índios.
A doctrina cristiana y catecismo, que publicou em 1584, é o primeiro
livro impresso no Peru. Em 1585, abandonou o país, passou três anos
no México e voltou à Espanha em 1588. Participou ativamente nas
guerras internas que agitaram a Companhia. Passou seus últimos
anos ensinando em Valladolid. Morreu sendo reitor do colégio jesu-
íta de Salamanca. Sua Historia natural y moral de las Indias (1590) é
uma obra fundamental para conhecer a geografia e o mundo natural
do Peru. Entre suas obras em latim, destaca-se De procuranda
indorum salute (1588).

Juan de Betanzos (1510-1576)
Nasceu na Galícia. Ignora-se a data exata de sua chegada ao Peru,

onde se casou com a filha do inca Huaina Capac. Seu conhecimento
de quechua lhe permitiu ser intérprete oficial nas hostes de Pizarro e
na Audiência de Lima. Nas guerras civis, participou ao lado de
Gonzalo Pizarro, mas depois esteve no exército do pacificador La
Gasca, que lhe permitiu obter uma encomienda. Esteve entre os ho-
mens enviados pelo vice-rei para negociar com Sayri-Tupac (1557).
Residiu em Cuzco e Lima. Trabalhou em livros de doutrina cristã
em quechua e em dois vocabulários. Sua crônica Suma y narración de
los Incas foi escrita em 1551 e publicada pela primeira vez em Ma-
dri, em 1880.

Juan de Matienzo (1520-1579)
Nasceu em Valladolid, em 1520. De uma família de juristas, tam-

bém estudou direito em sua cidade. Chegou ao Peru em 1561, onde
ficou como ouvidor da Audiência de Charcas durante treze anos.
Depois disso, escreveu sua obra Gobierno del Perú, em que planejou
o reagrupamento de índios em reduções, levado a cabo por Francis-
co de Toledo, grande amigo a quem assessorava. Morreu em 1579,
em Charcas.
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Juan Polo de Ondegardo (?-1575)
Nasceu em Valladolid. Chegou ao Peru com o vice-rei Blasco

Núñez Vela (1544), com a missão de velar, como jurista, pelos inte-
resses de Hernando Pizarro. Tomou o bando da Audiência de Lima,
quando esta entrou em conflito com o vice-rei, e depois o de Gonzalo
Pizarro. Carbajal desconfiou e o encarcerou primeiro em Cuzco e,
depois, em Lima, de onde o cronista conseguiu fugir. Fora suas vir-
tudes como letrado, Polo de Ondegardo teve a capacidade física para
participar ativamente na mais dura das guerras civis: era um homem
forte, capaz de cruzar rios bravos a nado e de disparar com maestria
um arcabuz. Em recompensa por seus esforçados serviços nas cam-
panhas, La Gasca o encarregou da tarefa de submeter os rebeldes de
Charcas. Assumiu também a responsabilidade de organizar as ex-
pedições para La Plata e Tucumán. Regulamentou a exploração do
mineral nas minas Potosí, obteve uma rica encomienda em Cocha-
bamba e combateu a rebelião de Hernandes Girón. Foi nomeado
regedor de Cuzco (1558-1561) onde fez um pouco de arqueologia e
se interessou vivamente pela cultura indígena. Teve atuação desta-
cada ao lado dos vice-reis conde de Nieva e Toledo. Deixou uma
grande fortuna ao morrer em La Plata. Na confusa e extensa biblio-
grafia do autor, podem-se mencionar: Tratado y averiguación sobre
los errores y superticiones de los indios (1559), Instrucción contra las
ceremonias y ritos que usan los indios conforme ao tiempo de su gentilidad
(1567) e Informaciones acerca de la religión y gobierno de los Incas
(1916) – esta edição contém o primeiro título mencionado e a Relación
de los fundamentos acerca del notable daño que resulta de no guardara
los indios sus fueros, que data de 1571.

Juan Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua (?)
Os dados biográficos sobre Salcamaygua são escassos e vagos.

Sabe-se que nasceu perto de Canchis, em Cuzco, e que sua linha-
gem era de collaguas. Sua Relación de antiguedades deste reyno del
Perú, escrita em 1615, foi publicada em Madri, em 1879. Sua im-
portância reside em ser quase uma transcrição dos mesmos cantares
históricos quechuas das dinastias incaicas.
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Martín Múrua (?)
Não se sabe ao certo onde Múrua nasceu, se em Guernica ou

Azpeitia. Esteve em Cuzco em 1560, a cargo desta província da or-
dem mercedaria a que pertencia. Aprendeu quechua e aymara em seu
trabalho de evangelizador. Em Ayamares, teve uma disputa com o
cronista Guaman Poma de Ayala, que o acusou de curadoria abusiva
e dissoluta e o retratou como tal em um de seus desenhos. Em 1595,
foi procurador do convento de sua ordem em Cuzco, residiu em
Arequipa (1600) e, outra vez, na cidade imperial, tornou-se comen-
dador de seu convento (1608). Escreveu sua obra entre as duas cida-
des e concluiu-a em 1611. Viajou para a Espanha com desejo de im-
primi-la. Obteve a autorização em 1616, porém não conseguiu
publicá-la. Viajou por La Paz, Chuquisaca, Potosí e Buenos Aires,
entre 1612 e 1614. Sua crônica foi publicada com distintos títulos e
substanciais variantes textuais: Historia de los incas reales del Peru
em 1922-1925, em Lima; Historia del origen e genealogía real de los
reyes incas del Peru, em 1946, em Madri; e Las orígenes de los incas
em 1946, em Lima. Segundo Raúl Porras, o trabalho de Múrua é
uma das crônicas mais pitorescas, imaginativas e insinuantes escri-
tas sobre o Peru.

Miguel Cabello Balboa (1535-1608)
Nasceu em Archidona. Estimulado pelo desejo de catequizar os

indígenas, ingressou na carreira religiosa em Málaga. Já ordenado
sacerdote agostiniano, chegou às Índias em 1566. Esteve em Bogotá
e Quito: no Peru obteve a cúria de San Juan no Vale de Ica (1580), e
em Camatá, o corregimento de Larecaja (1594). Morreu na sede desta
última curadoria. Sua principal obra é a curiosa Miscelánea antárti-
ca, escrita entre 1576 e 1586.

Miguel de Estete (1507-1550?)
Nasceu em Santo Domingo de la Calzada. Esteve na conquista

da Nicarágua quando tinha 25 anos. Acompanhou Pizarro em sua
primeira exploração da terra peruana, desde Piura até Cajamarca.
Esteve na escolta de Hernando de Soto que visitou a tenda que o
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Inca tinha nos arredores dessa cidade e com os homens de Hernando
Pizarro chegou até Pachacamac, cujo famoso templo descreveria.
Percorreu, outra vez com Pizarro, Jauja e Cuzco, porém parece que
não esteve na fundação desta cidade. Sabe-se que regressou logo à
Espanha, porém seus rastros confundem-se com os de outro solda-
do com o mesmo nome. Morreu em 1550. Sua Relación del viaje que
hizo el señor capitán Hernando Pizarro por mandato del señor
gobernador, su hermano, desde el pueblo de Caxamalca a parama (sic),
y de allí a Jauja foi incluído por Francisco de Xerez em sua Verdadera
relación... (1534). Sua crônica El descubrimiento y conquista del Perú
foi publicada em 1819.

Pablo José de Arriaga (1564-1622)
Nasceu em Vergara Viscaya e foi sacerdote jesuíta da Ordem em

Ocaña y Vergara. Chegou ao Peru em 1585. Foi professor de retó-
rica no Real Colégio de San Martin e tornou-se reitor em 1588.
Como procurador da Companhia, voltou à Espanha em 1601. Re-
gressou ao Peru e realizou um vasto trabalho missioneiro, na cam-
panha ordenada pelo arcebispo Lobo Guerrero, com fim de extir-
par as idolatrias. Sua principal obra é Extirpación de la idolatría en
el Pirú.

Pedro Cieza de León (1522-1554)
 Foi um dos cronistas fundamentais da conquista do Peru. Nas-

ceu em Lherena e chegou em 1535 às Índias. Inicialmente, foi sim-
ples soldado no Panamá e na Colômbia. Chegou ao Peru em 1548, a
serviço do pacificador La Gasca, na tropa de Benalcázar. Esteve na
Batalha de Jaquijahuana e assistiu à execução de Gonzalo Pizarro e
Francisco de Carbajal. Percorreu extensamente o país, anotando
minuciosamente os dados que logo formariam parte de sua obra,
concluída em 1550. Voltou à Espanha e entregou em Toledo o ma-
nuscrito ao príncipe Felipe. Passou seus últimos anos em Sevilha,
onde morreu. Sua obra de cronista consta de quatro partes: a pri-
meira é a chamada Crónica del Perú (1553), uma descrição geral do
país; a segunda é El señorio de los incas, editada pela primeira vez em
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1873, e cobre a história do império; das duas últimas partes dedica-
das às conquistas e às guerras civis, só se conhecem fragmentos.

Pedro Pizarro (1515-1587)
Nasceu em Toledo. Era primo de Francisco Pizarro e foi com ele

para as Índias quando este firmou a capitulación de Toledo (1530).
Esteve na fundação de Piura, na expedição a Cajamarca e na conse-
quente captura de Atahualpa. Esteve também entre as hostes que
marcharam para Cuzco e defendeu a cidade, junto com Hernando
Pizarro, perante o ataque de Manco Inca. No grupo do conquistador
do Peru, lutou contra Almagro em Las Salinas (1538). Ganhou uma
encomienda em Tacna e obteve terras e índios em Arequipa, a cuja
fundação assistiu. Em troca, a sua posição foi ambígua ante Gonzalo
Pizarro: como se negou a respaldar o vice-rei Blasco Núñez Vela, que
saiu a atacar o rebelde, esteve a ponto de perder a vida na vitória do
vice-rei. Sofreu desterro em Charcas e ali apoiou o pronunciamento
de Diego Centeno. Derrotado com este na Batalha de Huarina
(1547), fugiu e participou com as forças de La Gasca na batalha de
Jaquijahuana (1548). De novo de posse de seus bens em Arequipa,
retornou em 1555 e 1571, onde morreu de avançada idade. Em 1571
escreveu a sua Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del
Perú, trabalho que empreendeu por sugestão do vice-rei Toledo. Essa
obra foi publicada pela primeira vez em Madri, em 1844.

Pedro Sarmiento de Gamboa (1532-1592)
A vida desse cronista não pode ser mais novelesca e fascinante.

Foi, ao mesmo tempo, matemático, astrólogo, cosmógrafo, navegan-
te, historiador, estudioso de línguas clássicas... Nasceu em Alcalá de
Henares, onde também estudou. Aos 18 anos, era já um navegante e
soldado em campanhas de Flandres e Itália. Em 1555, viajou para o
México. Viveu na Guatemala até 1557. Com problemas com a In-
quisição, abandonou a região e foi para o Peru nesse mesmo ano.
Ensinou gramática e foi processado pelo arcebispo Jerônimo de
Loayza, acusado de exercer artes mágicas (1564). Foi obrigado a
abjurar e a fazer grande penitência num convento dominicano. Con-
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seguiu permissão para resistir em Cuzco (1565). Envolveu-se na ex-
pedição de Álvaro de Mendaña (1657), que descobre as Ilhas Salo-
mão. O vice-rei Toledo nomeou-o cosmógrafo-mor e historiador do
Peru, onde esteve em sua viagem oficial a Cuzco e na guerra contra
os chiriguanos. Foi novamente processado pela Inquisição (1574).
No entanto, isso não impediu que o vice-rei o incluísse no grupo que
tinha como objetivo prender o pirata Francis Drake, em 1579. Ex-
plorou o Estreito de Magalhães, cruzou-o em 1580 e seguiu até a
Espanha: o rei o premiou autorizando uma nova viagem. Em suas
desafortunadas tentativas de colonizar as ilhas dessa região, foi preso
por uma embarcação inglesa em 1586. Mais tarde, foi prisioneiro dos
huguenotes e resgatado por intervenção do rei Felipe II. Seriamente
doente, chegou a Madri em 1590. Tentava uma nova expedição à
Nova Espanha, quando morreu em Sanlucar de Barrameda. De sua
Historia de los incas, escrita em Cuzco em 1572 e publicada em espa-
nhol, em 1942, só se conhece a parte relativa ao Peru.

Pero Sancho de Hoz (1514-1547)
Não se sabe exatamente onde Hoz nasceu. Há indícios de que

chegou às Índias com Pizarro, depois de que este f irmou a
capitulación de Toledo (1529). Foi secretário e escrivão do conquis-
tador entre 1533 e 1534, na ausência de Francisco de Xerez, e conti-
nuou, por ordem de Pizarro, a relação que Xerez havia começado.
Como soldado, participou da jornada de Cajamarca e da prisão de
Atahualpa. Seu nome figura entre os que repartiram o resgate do
Inca. Sua lealdade com Pizarro não parece muito certa: em 1535 cons-
pirou contra o seu chefe por causa de umas ordens dadas pelo con-
quistador em Cuzco. Nesse mesmo ano, viajou para a Espanha, onde
esteve envolvido num processo sob dinheiro das Índias. Sancho foi
nomeado regedor de Toledo e casou-se com uma dama nobre. Deci-
diu voltar à América e ofereceu seus serviços a Carlos V para desco-
brir novas terras ao sul de Magalhães. De volta às Índias desde 1539,
participou da expedição que Pedro de Valdivia organizara para a con-
quista do Chile. Disputou seus direitos com Valdivia, conspirou con-
tra ele e finalmente foi decapitado em Santiago. O original da sua
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Relación para S. M. de lo sucedido en la conquista y pacificación de
estas províncias de la Nueva Castilla se perdeu; as versões modernas
em espanhol (a primeira data de 1849) são traduções da edição ita-
liana de Ramusio (1550).

Titu Cusi Yupanqui (1526?-1570)
Foi filho de Manco Inca e o terceiro dos incas de Vilcabamba.

Tomou o cargo de governador dessa zona quando o seu irmão, Sayri-
-Tupac, aceitou o gesto conciliador do vice-rei Hurtado de Mendoza
(1557). Com a morte de Tupac, houve a rebeldia ao governo espa-
nhol, com incursões armadas em Cuzco e Huamanga. Por meio da
intervenção Lope García de Castro, Titu Cusi entregou dois me-
moriais à autoridade nos quais expunha suas queixas pelos maus-
-tratos sofridos por seu pai e as condições para abandonar sua posi-
ção. Após uma discussão, aceitou que os missionários catequizassem
os índios de Vilcabamba e ele próprio recebeu o batismo (1568). Di-
tou uma relação baseada em memórias de sua vida imperial, dirigi-
da ao governador. Pouco depois morreu de uma pneumonia. Sua
Relación de la conquista del Peru y echos del Inca Manco II data de
1570 e foi ditada ao frade Marcos García. Essa obra foi publicada
em Lima, em 1916.



204 ANA RAQUEL PORTUGAL

Anexo 3

Mapas
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Fonte: Cuetos (1996, p.31, 91).


