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GLOSSÁRIO

Aclla: escolhida.
Aclla huasi: casa das escolhidas.
Ayni: sistema de serviços

mútuos.
Camayoc: oficial que tem a seu

cargo fazendas ou alguma
chácara.

Capac: pessoa rica e poderosa.
Capaccocha: sacrifício especial às

huacas; às vezes humano.
Ceque: linhas, término. Em

Cuzco, irradiavam linhas
imaginárias do Templo do
Sol, e em cada uma delas se
situava um número de huacas
a cargo de determinados
ayllus.

Conopas: objetos sagrados
caseiros.

Coya: rainha, a esposa principal.
Curaca: senhor principal de um

povo.

Chasqui: o mensageiro, palavra
usada em Cuzco.

Guanca: pedra. Pode se referir a
um personagem
transformado em pedra e
sacralizado.

Guaranga: o número mil; em um
sistema organizativo, mil
lugares.

Hatun o atun: coisa grande ou
superior.

Hatun curaca: senhor, o chefe de
uma macroetnia.

Hatun runa: homem grande;
quando o homem se casava e
assumia a plenitude da sua
idade.

Huaca: o guaca, templo do ídolo
ou o próprio ídolo.

Llacta: povoado.
Mallqui: corpo mumificado de

um antepassado a quem se
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entregavam oferendas ou se
venerava.

Mascapaycha: coroa, insígnia do
inca reinante.

Mindala: índios comerciantes da
região de Yumbo no Equador
pré-hispânico.

Minka: sistema de trabalho ou
cumprimento de obrigações
por substituição.

Mitmaq: o mitimae; pessoas
enviadas a um lugar estranho
para cumprir uma tarefa
estatal.

Mita o mi’ta: vez, turno, tempo,
periodicidade.

Pacarina: lugar de origem.
Pachaca: número cem no sistema

de organização decimal.
Pururauca: pedras que se

convertiam em guerreiros
segundo a mitologia.

Quipu: corda de diferentes
cores e nós que servia
para contabilizar objetos
e também feitos
históricos.

Quipu camayoc: o encarregado
dos quipos.

Runa: pessoas, o homem.

Runa simi: a linguagem do
homem.

Sapa inca – de sapa: grande. Inca
principal sobre os demais.

Sinchi: chefe guerreiro.
Suyu: parcialidade; hanan suyu,

parcialidade de cima; hurin
suyu, parcialidade de baixo.

Tampu: pousada, casa; palavra
usada pelos espanhóis: tambo.

Taqui: canto, dança.
Taqui aclla: classificação das

mamaconas; jovens cantoras.
Tocrituc: personagem que tem a

seu cargo o povoado ou um
número de pessoas.

Tupu: medida de área e de
longitude; também o verbo
medir.

Villca: coisa sagrada, divina;
árvore determinada; no
quechua da costa, villca =
ayllu (Domingo de Santo
Tomás).

Villac umu o villaoma: sacerdote
máximo do Sol.

Yana: o servidor, o criado que
serve.

Yunga o yunca: os habitantes da
costa.


