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FICHA TEMÁTICA 

FONTE: MURÚA, Martín de [1590]. Historia del origen y genealogía real de los Reyes Incas del Perú. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, 1946, p. 

211-212.  

TIPO DE FONTE: crônica colonial. 

 
CENÁRIO: O padre missionário Martín de Murúa, que atuou na paróquia de Capochias às margens do 

Lago Titicaca por volta de 1590, descreve os castigos para os ladrões, fofoqueiros e vagabundos que 

existiam no tempo do governo dos Incas na região andina. 

 

 

TEMA: Delitos e punições na sociedade Inca. 

 

 
EIXO TEMÁTICO: História das relações sociais e do trabalho. 

 

 

EXTRATO: 

 

“Era fortíssimo o rigor aplicado aos ladrões: na primeira vez os açoitavam cruelmente e em praça 

pública; na segunda vez os torturavam e na terceira eles morriam; caso o primeiro furto fosse notado, os 
penduravam dos pés até a morte; e aos vagabundos que não queriam trabalhar ou aprender matérias ou 

ofício, lhes davam a mesma pena, e isto ficava com os filhos dos principais. Aos fofoqueiros e 

mentirosos que falavam em demasia a fins de prejudicar, lhes era aplicada a mesma punição; (...) e aos 
que fugiam da guerra ou da serventia ao Inca, aos que quebrantavam os limites ou fronteiras, ou que 

entrassem nas moradas um dos outros sem o devido consentimentos morriam por tal; (...) Ainda assim 

havia um grande cuidado e vigília, e se executavam as punições supracitadas com grande rigor; e por 
isto é que eram cometidos muitos poucos delitos, pois todos ficavam muito ocupados em seus ofícios e 

no que lhes era destinado, e o medo lhes fazia andar na linha, não havendo assim ladrões nem 

vagabundos, tendo todo índio seu ofício, fosse ele filho de cacique ou Senhor principal, fosse da maior 

hierarquia, ou que estivesse ocupado em serventia ao Rei Inca; e não havia entre eles lugar para o ócio, 
porque afinal eles atendiam a suas obrigações e ofícios, e o Inca levava em conta com cuidado ao dar os 

tais ofícios honoráveis e proveitosos e – como atendiam ao que por ele lhes era mandado – não ficassem 

ultrajados nem menosprezados. E principalmente aos filhos de grandes senhores lhes era procurado 
honrar e venerar por tudo, e lhes faziam grandes agrados, conforme as qualidades pessoais; e com isto 

eram estes reis e senhores respeitados, tidos em conta por todos de súditos e demais gente.” 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: ladrões, vagabundos, ofício, delitos, punição. 

PROPOSTAS PEDAGÓGICAS 

 

1º) Introdução 

 

 Perguntas: O que vocês sabem a respeito dos Incas, do Peru, dos europeus que vieram colonizar 

a América nos séculos XVI, dos cronistas coloniais, e dos índios da América antes da chegada 

dos europeus? Onde encontraram informações sobre estes temas? 
 

 Em seguida o professor deve apresentar, com o uso de um computador e um projetor multimídia, 

a Biografia de Martín de Murúa. Esta apresentação irá ajudar a identificar o tipo de fonte 
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histórica, data e local de sua produção, conteúdos/temas, autoria, formas de divulgação e 

condições de produção. 

 

2º) Leia o extrato e decomponha seus elementos:  

 

 Identifique palavras desconhecidas, sublinhe-as e pesquise os seus significados; 

 Identifique personagens ou acontecimentos mencionados no texto e realize uma pesquisa sobre 

eles; 

 Pesquisa os significados das palavras-chave do texto. 

 

3º) Interpretação do extrato: 

 

 QUEM – Quem é o autor? O que ele fazia na América?  

 ONDE – Onde este documento foi produzido? De que lugar fala o documento? 

 QUANDO – Em que circunstância esta narrativa foi produzida e publicada? De que 

época trata o conteúdo do texto? 

 Que tipo de documento é este? Qual o seu formato e estrutura? 

 A quem era destinado este texto? 

 Com que propósitos o autor escreveu este texto? 

 Qual a imagem dos Incas apresentada pelo autor? Você concorda com o ponto de vista 

apresentado por ele? Por quê? Escreva um pequeno texto sobre isto. 

 De que forma as imagens apresentadas pelo autor puderam interferir na relação dos 

europeus com os Incas na época da conquista e colonização? 

 

4º) Estabelecendo relações entre o presente e o passado  
 

 O que você acha da existência de castigos e punições em nossa sociedade? Você 

concorda com isso? Por quê? 

 Leia o texto abaixo e assista ao vídeo indicado: 

 
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – (Título I Dos crimes contra o patrimônio, capítulo II Roubos e 
extorsões). 

 

“Roubo 
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 
resistência: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra 
pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si 

ou para terceiro. 
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: 
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; 
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 
III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. 
IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou 
para o exterior; 
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 

§ 3º - Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 7 (sete) a 15 (quinze) 
anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo da 
multa.” 

 

 

 Assista à reportagem do Jornal do SBT: Homem é Preso no Paranoá Acusado de Roubo 

(Brasília 04/08/2011). Disponível em http://youtu.be/8ahL_MmYYEA 

 O que é Código Penal? Faça uma breve pesquisa. 

 Identifique palavras desconhecidas no texto (Código Penal) e pesquisa seus significados. 

http://youtu.be/8ahL_MmYYEA


América Indígena: repositório digital de fontes históricas e materiais didáticos 
www.americaindigena.com.br 

 

 Como a nossa sociedade entende o roubo e de que forma trata os ladrões?  

 O que você acha da pena de morte? 

 No que se refere aos castigos e punições, você percebe diferenças e semelhanças entre nossa 

sociedade e a dos Incas? Escreva um pequeno texto sobre isto. 

  

RECURSO DIDÁTICOS AUXILIARES:  
 

 Biografia de Martín de Murúa – apresentação em Power Point.  

 Vídeo documentário “A Civilização Inca” do History Chanel. (I e II parte, disponível  

em <http://youtu.be/MuzChHOIVqI> < http://youtu.be/b_2cBB6bF6I >). 
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