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Revolução nos Andes  
Oito anos antes da Revolução Francesa, indígenas bolivianos 
liderados por Tupac Katari cercaram La Paz para reivindicar o 
direito de escolher seus próprios governantes. Era o início de 
uma luta que continua viva na região 
 
 
 
 
Outubro de 2003, a população aimará da Bolívia bloqueia estradas e cerca a cidade de La 
Paz, isolando-a do resto do país. A capital fica sem combustível e sofre com a escassez de 
alimentos. O então presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, envia o exército para pôr fim ao 
cerco. O resultado é um banho de sangue: mais de 70 mortos e inúmeros feridos. Os 
rebelados, no entanto, não cedem e saem vitoriosos do confronto. Gonzalo Sánchez de 
Lozada renuncia e foge para os Estados Unidos. É proibido de voltar ao país andino, onde 
responde por processos que o responsabilizam por crime de genocídio.  
 
Esse episódio, que entrou para a história contemporânea da América Latina com o nome de 
Guerra do Gás, mostrou a força do movimento indígena boliviano e abriu caminho para a 
eleição de Evo Morales, que em janeiro de 2006 se tornou o primeiro presidente de origem 
aimará a assumir o poder no país.  
 
A mobilização surpreendeu o mundo, mas se apoiava em uma longa tradição de luta. A tática 
utilizada em 2003 foi uma reedição do plano adotado pelos povos ancestrais do altiplano 
andino em um levante histórico em 1781, que muitos pesquisadores consideram o embrião 
do processo de independência das colônias espanholas na América.  
 
No dia 13 de março daquele ano, 40 mil indígenas liderados por Tupac Katari cercaram La 
Paz, dando início a um sítio que durou 109 dias. Os rebelados queriam acabar com a mita e 
com a escravidão, expulsar as autoridades espanholas do país e fundar um governo que 
seria escolhido pela própria população local e abriria espaço para a participação popular na 
administração dos bens e recursos produzidos na região. Um programa que guarda 
semelhanças com o que seria adotado oito anos mais tarde pelos revolucionários franceses 
de 1789. 
 
Os administradores coloniais se refugiaram dentro da igreja de São Francisco, edificada 
como um forte. Apesar da situação angustiante, eles se recusaram a acatar as 
reivindicações do movimento e prepararam o contra-ataque. Em julho, as tropas 
espanholas receberam reforços externos e conseguiram romper as linhas aimarás. Os 
rebeldes ainda conseguiram montar um novo cerco à capital, que durou mais 64 dias, 
mas acabaram derrotados em novembro de 1781, quando Tupac Katari foi capturado e 
esquartejado em praça pública.  
 
No dia 14 de novembro, no pequeno povoado de Peñas, a cerca de 80 km de La Paz, 
quatro cavalos, que apontavam cada um em direção a um dos pontos cardeais, foram 
amarrados aos membros do líder indígena. Antes de morrer dilacerado pelos animais, no 
entanto, Katari proferiu sua última e profética frase: “Hoje vocês matam um homem, 
pois saibam que voltarei e serei milhões”. 
 
Apesar de derrotado, o movimento afetou profundamente o domínio colonial no 
altiplano andino. Segundo o comandante do regimento espanhol de La Paz, José 
Rosendo Gutiérrez, 10 mil pessoas perderam a vida em decorrência do conflito. Ou seja, 
quase metade da população, que naquele ano era de 23 mil habitantes, morreu durante o 
cerco. Mesmo não tendo atingido seus objetivos, o levante pôs em xeque tanto o regime 
de trabalho forçado, a mita, que transformava os indígenas em escravos, quanto a 
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autoridade dos administradores, acusados de envolvimento em inúmeros casos de 
corrupção, fraudes e abusos nas cobranças de impostos.  
 
Os ideais do movimento, que foi contemporâneo ao levante liderado por Tupac Amaru, 
na região do atual Peru, se espalharam por toda a região do altiplano andino, atingindo 
áreas distantes, como o norte dos atuais Chile e Argentina. Durante alguns meses de 
1781, os rebeldes não só suspenderam a exploração da população indígena como 
libertaram os escravos negros nessas regiões.  
 
Além disso, o movimento não foi uma simples explosão espontânea da população nativa. O 
levante foi o desfecho de uma crise iniciada quatro anos antes, quando um cacique farto dos 
abusos cometidos pelos administradores coloniais se dirigiu à sede do vice-reinado do Rio da 
Prata para denunciar os desmandos à própria Coroa espanhola. Seu nome era Tomás Katari.  
 
Natural da região de Chayanta, na atual Bolívia, ele fazia parte da classe dos mestiços, que 
ocupava uma posição privilegiada na sociedade local e exercia o papel de líder político em 
suas comunidades de origem, respondendo diretamente às ordens dos representantes da 
Coroa espanhola. Em 1777, Tomás Katari teve sua condição de cacique questionada pelas 
autoridades locais. Ele se dirigiu, então, à corte de La Plata (atual Sucre, capital judiciária da 
Bolívia), para processar os corregedores de sua região, Chayanta, por aquilo que considerava 
cobrança abusiva de impostos e extorsão.  
 
Decidido a ir até o fim com suas reivindicações, em janeiro de 1778 Katari viajou a pé 
(indígenas eram proibidos de usar cavalo naquela época) a Buenos Aires, sede do vice-
reinado do Rio da Prata, onde foi recebido pelo vice-rei Juan José Vértiz, que reconheceu seu 
título de cacique e solicitou uma severa investigação para apurar as acusações de Tomás 
contra os corregedores reais. Katari não estava só. Na mesma época, em Cuzco, outro chefe 
indígena, Tupac Amaru, se dirigia ao vice-rei do Peru para denunciar o envolvimento dos 
corregedores locais em casos de corrupção e cobranças abusivas de impostos.  
 
Mas voltemos a Chayanta. Ao regressar a sua terra natal, Tomás Katari foi recebido como 
um herói pelos povos nativos da região, um exemplo de coragem e uma referência na luta 
pelo fim dos abusos coloniais. Reconhecido como governador pelos indígenas, passou a 
fiscalizar o pagamento dos tributos em seus domínios de forma a evitar injustiças. Nesse 
período, é sabido que ele mantinha vínculos com Tupac Amaru. 
 
O governo de Katari, porém, durou pouco. Após seu retorno de Buenos Aires ele passou a 
ser perseguido pelos corregedores reais e acabou sendo preso. Ele conseguiu fugir e ficou 
escondido por um tempo, mas em 1779 foi encarcerado novamente e, dessa vez, 
permaneceu nos calabouços de Potosí até abril de 1780.  
 
Revoltadas, as populações indígenas se mobilizaram em sua defesa e conseguiram resgatá-lo 
à força. No entanto, como queria preservar a legalidade de suas demandas, Tomás Katari se 
apresentou pessoalmente à corte para expor suas denúncias e foi novamente detido em 
junho de 1780. A série ininterrupta de abusos legais contra Tomás Katari escancarou a 
impunidade dos corregedores.  
 
Os indígenas não desistiram e mais uma vez conseguiram libertar Katari, graças a uma troca 
de reféns, no momento em que as notícias do êxito do levante de Tupac Amaru na região de 
Cuzco começavam a chegar, ainda de forma não oficial. A novidade deu impulso ao espírito 
de insurreição em todo o altiplano. Ao que parece, Tomás Katari e seus seguidores 
arregimentavam simpatizantes secretamente e apenas aguardavam o momento oportuno 
para iniciar a rebelião em Chayanta.  
 
No entanto, enquanto esperava pelas condições necessárias para a insurreição, ele foi 
assassinado, de forma covarde, no dia 15 de janeiro de 1781. O crime foi atribuído a Acuña, 
legislador da província de Chayanta conhecido por seu ódio aos indígenas, e abriu caminho 
para a aparição do novo líder que comandaria a rebelião indígena contra o domínio espanhol 
na atual Bolívia. 
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Tupac Katari é um personagem cercado de mistério. Os documentos oficiais não fazem 
nenhuma menção a ele até sua espetacular aparição como comandante do cerco a La 
Paz. No entanto, a tradição oral, que chega até hoje e é aceita pelos historiadores 
aimarás, apresenta uma biografia razoavelmente detalhada dele. Segundo esses relatos, 
Tupac Katari foi o pseudônimo adotado após a morte de Tomás Katari por Julián 
Apaza, indígena nascido em 1750, na região de Sicasica, atual província de Oruro.  
 
Na juventude, Julián havia trabalhado sob o regime de serviço forçado, a mita, e 
conheceu na prática a realidade da superexploração nas minas do altiplano. Nesse 
período, já pregava a seus companheiros a necessidade de um levante, muito embora 
ainda não soubesse sobre Tupac Amaru nem sobre Tomás Katari.  
 
Ao sair das minas, dedicou-se ao comércio itinerante da folha de coca. Em suas viagens, 
levava a mensagem da necessidade de uma insurreição. Aos poucos, se tornou 
conhecido e ganhou adeptos que faziam circular as notícias sobre a realidade que os 
cercava.  
 
Nesse período Julián conheceu a história do levante de Tupac Amaru, em Cuzco, e da 
luta de Tomás Katari. Relacionando-se com articuladores de ambos, recebeu a 
incumbência de levar, de forma sigilosa, uma correspondência de Tupac Amaru a 
Tomás Katari, na qual o primeiro dava importantes instruções para organizar o levante 
nas regiões de Potosí e Oruro.  
 
No entanto, Tomás Katari morreu antes da chegada do mensageiro, e Julián Apaza ficou 
com a carta e documentos em mãos, sem ter a quem entregá-los. Diante do impasse, 
uma assembleia comunitária se reuniu e tomou uma decisão unânime: com a força de 
Tupac, Julián Apaza daria continuidade à luta de Tomás Katari. Assim nasceu Tupac 
Katari.  
 
Essa é a versão da tradição oral. O problema para os historiadores mais ortodoxos é que 
o personagem não aparece em nenhum documento escrito anterior a março de 1781, e, 
quando é finalmente citado, surge como um impostor. O governador intendente de La 
Paz, Sebastián Segurola o descreve nos seguintes termos em seu diário: “Um índio 
ordinário de Ayoayo, província de Sicasica, interceptando uma correspondência do 
principal insurreto, Tupac Amaru, ao insurreto de Chayanta, Katari, se apoderou dos 
documentos e, orientado, por não saber ler nem escrever, pelo #cholo# Bonifacio 
Chuquimamani, se proclamou líder, se autodenominado vice-rei, com o nome de Tupac 
Katari, combinando assim o nome dos dois principais articuladores da rebelião”.  
 
No entanto, mesmo na historiografia oficial espanhola, essa visão é questionada. A 
lógica leva a crer que dificilmente um impostor, ou mesmo um indígena que não fosse 
respeitado por seus pares e não tivesse comprovada capacidade militar e administrativa, 
comandaria tamanho contingente de homens em um levante contra o rei da Espanha e a 
ordem estabelecida. 
 
Boleslao Lewin, historiador polonês radicado na Argentina e autor do estudo mais 
aprofundado sobre o levante andino, afirma em seu livro #La rebelión de Tupac Amaru 
y los orígenes de la independencia de Hispanoamérica# (inédito no Brasil) que Apaza 
era, sim, o líder da rebelião. Para Lewin, ele não aparece em nenhum documento 
anterior a março de 1781 por ter atuado durante muito tempo na clandestinidade, no 
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intuito de manter os preparativos da revolta em sigilo. Ainda segundo o historiador, a 
sentença de morte de Tupac Katari, muito parecida com a de Tupac Amaru, indica que 
para as autoridades coloniais ambos tiveram a mesma importância.  
 
Embora a Coroa espanhola tenha silenciado o levante e exterminado seus líderes, é 
difícil dizer que os colonizadores saíram vitoriosos do embate. Primeiro porque, após a 
morte de Katari e Amaru, as autoridades espanholas flexibilizaram alguns instrumentos 
de dominação e escutaram as queixas da população nativa para acalmar os ânimos dos 
seguidores dos antigos líderes rebeldes. Em segundo lugar, porque a própria ordem 
colonial não sobreviveria aos movimentos de independência, agora liderados pela elite 
branca, que tomariam conta dos países da America Latina a partir de 1810.  
 
O historiador aimará Pedro Portugal, professor e diretor do jornal #Pukara#, acredita, no 
entanto, que a independência da Bolívia, em 1825, não foi um episódio marcante para 
seu povo. Os ideais do levante de Tupac Katari só foram retomados de fato pela 
revolução socialista de 1952, que estendeu o direito de voto a toda a população, realizou 
a reforma agrária e promoveu uma reforma educacional que garantiu ensino aos povos 
quíchuas e aimarás. Pedro Portugal lembra, ainda, que só no ano passado, com a 
aprovação da nova Constituição pelo governo de Evo Morales, o direito à 
autodeterminação dos povos indígenas foi incorporado à legislação do país, 
transformando a Bolívia em um Estado plurinacional. Mais de dois séculos após sua 
morte, o espírito de Tupac Katari ainda ronda sua terra natal.  
 
 
Pedro Dantas é documentarista e jornalista. Diretor dos documentários KollaSuyo – A 
Guerra do Gás e da série  - Onde está América Latina?, é editor do site 
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