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O PENSAMENTO ÍNDIO
Fausto Reinaga

O Pensamento Índio é o pensamento da América.

O Pensamento Índio enterra o pensamento da Europa.

O Pensamento Índio não surge como o pensamento europeu a partir 
de uma mitologia.

O Pensamento Índio nasce da ciência e salva a humanidade.

A palavra de cérebros selecionados da Europa sobre meu trabalho é 
esta: Michael Schelowsky exclama:

Reinaga oferece não apenas ao índio, mas ao ser humano de toda a 
terra uma nova rota, um novo pensamento para sua salvação. A “América 
Índia e Ocidente” é o farol da libertação para toda a humanidade.

E o tradutor de “America India und das Abendland” diz: Não há pre-
cedente para o pensamento de Fausto Reinaga. Ele acusa o Ocidente de 
ter feito uma sociedade de escravos e assassinos, que hoje chegaram ao 
“vazio” da bomba atômica...

Reinaga oferece à Humanidade o reino da Verdade e da Vida.

Albert Einstein declara:

Se a humanidade aspira a sobreviver, ela precisa mudar totalmente sua 
maneira de pensar; porque o mundo em que vive é totalmente diferente 
do mundo que testemunhou o nascimento dos homens de hoje. A desin-
tegração atômica marca um limite de eras: antes da bomba atômica, e o 
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posterior a ela. Já não é possível pensar como antes, ou fazer o que antes 
se fazia.

Einstein, banhado em lágrimas, escreve ao Presidente dos Estados 
Unidos, Roosevelt... E quando a primeira bomba atômica explode, de-
vastando Hiroshima, Einstein uiva, uiva até a hora de sua morte.

Einstein, o autor intelectual da bomba atômica, não disse uma palavra 
sobre o pensamento que iria substituir o pensamento atual da humanida-
de. E é aqui que se destaca o valor do meu pensamento. Porque não ape-
nas indico, mas exponho o pensamento que vai substituir o pensamento 
da bomba atômica.

O pensamento da América é o Pensamento Índio.

Em minha tese de graduação, de 1943, coloquei estas duas palavras: 
“Revolução Índia”. E “Mitayos e Yanaconas” na página 142 repete os dois 
termos.

O Pensamento Índio das Forças Armadas, palpita na declaração do 
Presidente da República, General Juan José Tórres: 

... A revolução boliviana, deve ser boliviana, sair de nós, ser liderada 
por nosso povo e dar seus frutos aos homens desta terra. Nenhum outro 
país, nenhuma outra pessoa tem que nos dizer o que temos que fazer e 
para onde temos que ir. Não podemos perder o caráter do país, e não 
podemos esquecer nosso povo. A Bolívia é um país índio, um povo índio, 
uma nação índio; aqui a revolução tem que ser uma Revolução Índia!

Viva a Revolução Índia!

Viva o poder índio!

Nas eleições de 1989, fui proclamado candidato à Presidência da Re-
pública1.

Quando o Papa João Paulo II chegou à Bolívia, os universitários colo-
caram meu nome, meu retrato e meu pensamento na fachada da Univer-
sidad Mayor de San Andrés (UMSA): 

1 El Diario (La Paz). 23 de outubro de 1988. p. 7.
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Fausto Reinaga

Nem Cristo nem Marx

Poder Índio

O pensamento da Europa vem de uma mitologia. Seu imperativo é 
esculpido em cinco palavras:

“Deus é minha barriga”.

A Razão:

“Mente e Mata!”

O Pensamento Índio nasce da ciência. Seu mandato é expresso nestes 
termos:

“O homem é uma Terra pensante”.

(E sua missão é ser:)

Verdade e Vida”.

O paganismo do Olimpo ameaça enterrar com a bomba atômica to-
dos os seres vivos na Terra; um transe no qual os homens, para se salva-
rem, não têm outro poder que o Pensamento Índio.

O Pensamento Índio é a salvação da humanidade!

I:  De Atenas a Washington

De Atenas a Washington
“O Milagre Grego” é a escravidão. Os escravos trabalham. Eles são a 

infraestrutura. A aristocracia pensa. Da Grécia até os dias atuais, pensa a 
aristocracia.

O imperativo categórico do Olimpo é o arsenal atômico dos Estados 
Unidos. Os incêndios nucleares de Hiroshima e Nagasaki são sua obra.
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O pensamento dos Estados Unidos, assim como o pensamento da Eu-
ropa, é hipocrisia e assassinato. Mente e assassina com sua religião, mente 
e assassina com sua filosofia, mente e assassina com sua revolução.

Donhoff, um sociólogo americano, estudou as 200 famílias em seu 
país e chegou à conclusão de que a CIA (o quarto braço do sistema ame-
ricano) é diretamente controlada não pelo governo, mas pela classe supe-
rior. Esta classe compreende menos de 1% da população americana.

Toda a investigação sobre a cabeça é bloqueada pelo mais fechado se-
gredo; no entanto, conseguiu detectar quem participou da reunião que 
em 1962 decidiria o destino do mundo, diante da descoberta dos mísseis 
russos em Cuba. Não foi o Presidente John Kennedy, nem o famoso e 
democrático Congresso dos EUA, nem mesmo o Pentágono, que foram 
chamados a decidir: eram 17 pessoas. Dezessete pessoas desconhecidas 
seguraram em suas mãos sua vida, leitor, a de seus filhos e a de milhões 
de seres humanos que naquela época trabalhavam, pagavam impostos e se 
pensavam, talvez, livres e dignos.

Nove dessas pessoas (a maioria) pertenciam à aristocracia, e os oito 
restantes à grande burguesia. Representando estes últimos estavam um 
ex-presidente da Ford Company, um ex-presidente da Fundação Rocke-
feller, e um líder das empresas petrolíferas texanas.

Dado seu voraz imperialismo, os Estados Unidos precisavam de novas 
alavancas para controlar tanto poder. Sob ordens “de cima”, o Presidente 
Truman acrescentou um quarto braço ao sistema - um braço longo e ter-
rível, 250.000 espiões de alto nível distribuídos estrategicamente ao redor 
do mundo - a CIA. Este braço atua independentemente dos outros três 
(só aceita ordens das 200 F.). E às vezes, quando as circunstâncias assim o 
exigem, contra os outros três. Acontece que, por causa do exercício contí-
nuo, muitas vezes um braço adquire demasiada importância, exige muito, 
então a cabeça, inteligentemente faz com que ele lute com outro braço do 
Sistema para manter o equilíbrio de forças e para ter sempre todos con-
trolados, paradoxalmente, por si mesmos. Exemplo: documentos secretos 
do Pentágono sobre o Vietnã, embora o mundo tenha ficado chocado 
com a “liberdade da imprensa americana”.
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Toda esta atmosfera é tão sutil, invisível e enganosa que muitos são 
apanhados por ela, acreditando que é o contrário. Se um presidente, se-
guindo os postulados da democracia que o constituiu politicamente, qui-
sesse, por exemplo, exercer o direito constitucional de dirigir, executando 
atos que modificam os privilégios sagrados, o braço repressivo estaria en-
carregado de aniquilá-lo sem fazer qualquer concessão (caso John Kenne-
dy). Mais ainda, é responsável por liquidar a pessoa que o liquidou (caso 
Lee Oswald). Ainda mais, para liquidar quem o liquidou o liquidado 
(caso Jack Ruby). E se um parente de tal presidente perseguisse o ideal 
de seu antecessor, a organização o protegeria colocando um agente de sua 
organização sob sua custódia, que seria precisamente o encarregado de 
acabar com ele (caso Robert Kennedy). E um bode expiatório pagará o 
preço (caso Shiran-Shiran). Com estes mesmos procedimentos inconce-
bíveis mataram Lincoln em 1865 e Luther King em 1968.

A astúcia é sinônimo de aristocracia. A indignação do público, que eles 
manejam através das agências de notícias, e as críticas mais duras são sem-
pre dirigidas ao Sistema, a seus braços; a punição, o atrito, o desgaste, são 
para os funcionários do Sistema, nunca para seu formidável poder invisível.

Muitos, quando falam de “revolução”, centralizam seus esforços na 
apreensão do governo. É inútil. Quaisquer que sejam os métodos utili-
zados para isto ou “sucesso” alcançado, é inútil. A cabeça sempre funcio-
nará, porque até agora não houve revolução que, por exemplo, impeça 
o crescimento da grama, ou altere a atração dos corpos. Os outros dois 
braços, exército e igreja, sempre funcionarão (com outros uniformes e 
altares, mas vivos e pulsantes). E, eventualmente, a cabeça irá substituir o 
braço político cortado.

O continente americano sabe bem disso. Sofreu os exemplos de Vargas 
no Brasil, de Arbenz na Guatemala, de Villarroel e Tórres na Bolívia, e de 
Salvador Allende no Chile.

Existe apenas uma classe social, a do ser humano.

A subdivisão social que conhecemos e que, por termos nascido nela, 
nos parece natural, classe alta, classe média, classe baixa, foi criada artifi-
cialmente pelas 200 F. Compartimentos de observação construídos para 
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neutralizar e capturar os melhores expoentes da classe inferior, com os 
quais conseguiram perpetuar seu poder até hoje...”2. 

II. O Pensamento da Europa mente e mata

O pensamento da Europa mente e mata
Sócrates, “o homem mais sábio do mundo”, traz à Terra a filosofia do 

Olimpo.

Sócrates, “servo de Deus”, encarnado nos filósofos, cumpre a vontade 
do Olimpo.

Sócrates afirma: “a ideia vem de Deus”. A verdade é divina”.

Por ordem de Deus, Sócrates mente e mata. O imperativo socrático é 
mente e mata.

Sócrates engendra o pensamento da Grécia, Roma e Europa. Os ho-
mens de pensamento que ensinam nos Cenáculos universitários ou nos 
templos religiosos são o cérebro e o coração de Sócrates.

Portanto, de Atenas até nossos dias, aqueles que pensam e aqueles que 
rezam são mentira e assassinato.

Os pensadores e tonsurados mentem e matam.

Os filósofos “não são apenas argumentos e lutas, mas condenados e 
martirizados”...

“Os pitagóricos foram perseguidos a sangue e fogo. Eles afogaram Hi-
pocampo de Metapontum. Os eleáticos têm Zenão que foi barbaramente 
massacrado. Empédocles foi expulso de sua aldeia. Anaxágoras foi acusado 
de impiedade e expulso de Atenas. Há os Sofistas: Protágoras sentiu fal-
ta de Atenas, assim como Querofonte... Os cirenaicos podem apresentar 
seu exilado: Teodoro, o mestre de Teeteto, Pródico de Ceos bebeu cicuta. 
Aristóteles teve que deixar Atenas para escapar de uma acusação de crimes 

2 Ledesma, Jorge. Cartas espantosas a mi maestro. Buenos Aires: Ed. Corregidor; 
1981. 66, 67, 68, 69.
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contra a religião e cometer suicídio em Calcide; seu sobrinho e substituto 
antes de Alexandre - Calístenes - foi colocado em uma gaiola e devorado 
por um leão. Os dominicanos capitaneados por São Tomás, e os fran-
ciscanos capitaneados por São Boaventura lutaram entre si com grande 
habilidade. E não apenas um grupo contra outro, mas entre os da mesma 
coroa. Na coroa de São Boaventura se inclui Joaquim de Fiore, repetida-
mente repudiado e condenado pelos mesmos franciscanos. Do lado dos 
pregadores não é outro senão Sigério de Brabante, tenazmente combatido 
pelos partidários de Aquino, condenado à prisão perpétua e apunhalado 
até a morte pelo clérigo que serviu como seu secretário...

Os filósofos são execrados, acusados, proscritos e executados. Os se-
guintes não escaparam do processo: São Tomás, Eckhart, Descartes, 
Pascal, Malebranche, Spinoza, Kant, Fichte, Comte. Sofreram exílio: 
Anaxágoras, Protágoras, Aristóteles, Hobbes. Locke, La Mettrie, Wolf, 
Rousseau. Sofreram na prisão: Averroes, Roger Bacon, Campanella, San 
Juan de la Cruz, Voltaire, Diderot, Bertrand Russell, Zenão de Elea e 
Anaxarco foram barbaramente torturados. Sócrates e Pródico de Ceos 
foram condenados a beber cicuta; Sêneca a abrir suas veias. Pereceu de-
pois de tormentos cruéis: Boécio. Morreu por apedrejamento: Raimundo 
Lúlio. Sucumbiu ante esfaqueamentos: Sigério de Brabante. Foi queima-
do na fogueira: Giordano Bruno. Jogado pela janela: Pierre de la Ramée. 
Decapitado: Thomas Morus. Queimado: Jan Hus. Também queimado: 
Savonarola. Se matou para escapar da guilhotina: Condorcet...” 3 

O que o pensamento da Europa faz à mim
Ataque criminoso

Em fevereiro de 1989, na Plaza Murillo em La Paz, a poucos passos 
do Palácio do Governo, do Poder Legislativo e da Catedral, um golpe de 
uma manopla nas minhas costas acabou comigo. Eu estava falando com 
um advogado. Havia muitas pessoas no local. E mais de dez policiais pe-
garam meu corpo para levar à polícia ou ao hospital.

3 Llorens y jordana, Rodolfo. Servidumbre y grandeza de la filosofía. Buenos Aires: 
Publicaciones hispano-americanas; 1949. p. 134, 174, 175.
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Os médicos pediram à polícia que me levasse até uma farmácia a al-
guns passos de distância. Na farmácia, os médicos fizeram os primeiros 
socorros. Na revista das minhas roupas, não encontraram nenhum docu-
mento com minha identidade pessoal. O advogado disse meu nome e a 
rua onde eu morava; e chamou um táxi para me levar aos cuidados dos 
policiais. Em poucos minutos, chegamos em minha casa. E voltei à vida 
urrando de dor.

Os policiais me conduziram como uma criança. Anotaram minha 
identidade pessoal, me deixaram gemendo de dor. Dor na cabeça, nas 
costas, no cotovelo e no resto do meu corpo.

O sujeito que me bateu foi levado para a polícia; onde não pude saber 
nada sobre o criminoso. Quanto ao advogado, não pude mais vê-lo.

Jornalistas e deputados que testemunharam o ataque, não disseram 
uma sílaba.

O silêncio sinistro encobriu, encobriu tudo... 

Os gênios da Europa executam o índio
“Cornélio de Pauw, diz: 

...os índios do Novo Mundo são servos por natureza. Por causa de sua 
condição de sub-homens, homúnculos, por causa de sua covardia, seus ví-
cios imundos e superstições tenebrosas, eles são mentalmente bárbaros...

Foi o inspirador desta frase: “Os animais comumente chamados de 
índios”.

Philip Salvatore, Gilij diz: 

as nações índias são nações estúpidas.

Buffon, Jean Louis Leclerc sentencia:

A terra da América é imatura; o índio, um animal frio e inerte; inex-
periente, impotente e fraco...

Apostrofa Kant:
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Os americanos são uma sub-Raça, ainda não bem formada, a partir 
do tronco dos hunos e dos calmucos. Tanto sua aparência física quanto 
sua “frigidez ou insensibilidade ao temperamento” mostram uma longa 
permanência de seus ancestrais nas zonas glaciais do Norte: sua força vital 
está se extinguindo.

O povo americano não é de forma alguma suscetível à civilização. Não 
têm nenhum estímulo, pois lhes faltam afeto e paixão. Os americanos 
não sentem amor e, portanto, não são fecundos. Quase não falam, não se 
fazem carícias, não se importam com nada e são preguiçosos... As raças 
americanas representam o degrau mais baixo da humanidade”.

Schopenhauer declara: 

...não é admissível que a natureza pudesse ter criado o homem da 
América... Admite apenas três raças: caucasiana, etíope e mongol”. “Os 
selvagens não são homens primitivos assim como os cães da selva da Amé-
rica do Sul não são proto-cachorros, mas estes são cães fugitivos, e aque-
les, homens asselvajados.

Robertson:

vorazes, pouco eróticos, imprevisíveis, invariavelmente avessos a todo 
trabalho regular, são privados de religião e sua vida é profundamente triste.

Goethe:

Os índios americanos têm vergonha de andar nus, com aquela insípida 
pele lisa que a natureza deu ao homem... E quanto às suas danças e sua 
música, é muito parecida com a dos macacos.

Hegel:

A América é imatura e impotente. A América sempre foi e ainda é 
física e espiritualmente impotente. Os índios americanos? O que se pode 
esperar de uma raça tão pouco colorida em uma terra deficiente e impre-
cisa? Nada de bom, certamente. Os nativos americanos são uma raça fraca 
e moribunda. Suas civilizações rudimentares tiveram que desaparecer ne-
cessariamente com a chegada da incomparável civilização européia... As 
civilizações do México e do Peru eram meramente naturais: à medida que 
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o espírito se aproximava, não podiam deixar de desaparecer... Os índios 
nativos não tinham valor e tinham que desaparecer de qualquer forma.

Raynal:

Na América, os homens são menos fortes, menos corajosos, barbudos 
e sem cabelos; degradados em todos os sinais de virilidade...

Mas aqui está o trabalho do índio pré-americano, que quebrou a hipo-
crisia desonesta dos gênios da Europa: o índio pré-americano fez uma so-
ciedade onde “a ninguém faltava comida, incluindo órfãos, idosos, doen-
tes e deficientes”. Todos tinham um lar. Não se conhecia a mendicidade... 
Foram os inventores do milho e do melhoramento da batata. Criaram um 
tipo deste tubérculo que se auto-fertilizava por quatro anos seguidos, de 
modo que eles foram poupados das tarefas, e tinham produtos à disposi-
ção para manutenção e distribuição.

Quanto ao milho - planta sagrada e cósmica - Chegaram ao limite do 
manejo das leis naturais e deram lugar a um alimento sem precedentes. 
Além de carregar gordura e carboidratos, tem um tipo de caloria, um PH 
energético que serve como polarizador e previne a formação de câncer. 
Esta invenção do homem pré-americano é uma certeza”4...

III. O Pensamento Índio é Verdade e Vida

O Índio
O que é o Índio?

O índio é a terra, a substância de sua mãe terra. Desde 1492, o índio 
é o mesmo cérebro, o mesmo coração e a mesma língua.

Ele é uma e a mesma pessoa que respira o Sol, seu pai. O Ser do Índio 
é a Terra com Sol.

Em essência, como um ser físico e mental o índio é a América. Amé-
rica pura e intangível.

4 Reynaga, Fausto. América India y Occidente.
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O mestiço
O mestiço é uma espécie sem Deus, sem língua, sem terra, sem passa-

do, sem presente, sem amanhã.

Seu deus é um deus estrangeiro, sua língua é uma língua estrangeira, 
sua terra é uma terra estrangeira. A única coisa que é dele mesmo é seu 
ódio. Ódio preso em seu coração e em seu cérebro. Ódio do seu sangue; 
Ódio de sua mãe índia. Ódio do índio.

O Pensamento Índio
O Pensamento Índio é a voz de um silêncio de 500 anos. Um silêncio 

que tem vivido minuto a minuto, acorrentado à inquisição do pensamen-
to ocidental.

A Europa com bigorna e martelo, de suas raízes e sua seiva, forjou a 
mentira e o genocídio.

O Pensamento Índio, por 500 anos pulsa no sangue do espírito desta raça.

Com a chegada do homem à lua, o pensamento europeu se extinguiu. 
E a luminosidade do Pensamento Índio foi acesa.

América, desde 1492, é Espanha ou é índia?
América não é Espanha. A América é índia.

O mestiço, filho de um espanhol com uma Índia da América, na ver-
dade, é um índio; nada mais do que um índio. Leve o nome que quiser, 
hispano-americano, latino-americano, ibero-americano, e embora a epi-
derme (couro) seja branca, loira, ruiva, o sopro da vida, ar, seu odor, seu 
olfato, a luz de seus olhos ... este ser humano é índio. Nada além de índio.

Destruídos os deuses do Olimpo e os gênios do pensamento de Ate-
nas, Roma e Europa; vê-se que o mestiço da América é índio. Índio por 
seu fedor e seu odor, seu odor e seu fedor.

O Tahuantinsuyo vive em cada célula do mestiço. O mestiço nas pro-
fundezas de seu ser, em seu subconsciente, em seu instinto, arrasta o Tah-
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uantinsuyo. Quando o mestiço se vê no meio de outro povo, de outra 
raça, emerge em seu rosto, palpitante, vital, o índio da América.

Quem pensa na América? 
O mestiço da América não tem pensamento. O Pensamento Índio é 

o pensamento da América. O mestiço intelectual da América é o acólito 
do pensamento europeu. O mestiço mente e mata. O mestiço só sabe: 
mentir e matar: mentir para o índio e matar o índio.

O pensamento da América é o Pensamento Índio. O Pensamento Ín-
dio é ciência; ciência que salva a humanidade. Contra os arsenais atômi-
cos do planeta Terra e do céu azul, a humanidade não tem outra arma 
para se salvar senão o Pensamento Índio.

O mestiço que orgulhosamente se intitula hispano-americano, latino-
-americano ou ibero-americano, em 500 anos não produziu sequer um 
rato de esgoto. No pensamento humano, o mestiço é um porco sem fo-
cinho, que representa a pior parte do monturo cultural da Europa. Aqui 
é inútil procurar um Kant, um Descartes, um Hegel. Nem mesmo o 
excremento desses filósofos existe. As montes de besouros de esterco que 
ao longo de cinco séculos, que se chamam de escritores, pensadores, hu-
manistas, artistas, surgiram, são piolhos que servem a Europa.

Estes fétidos piolhos pubianos do pensamento criminoso europeu, 
esmagam e sugam o sangue do índio da América. Estes seres receberam 
o Rei e a Rainha da Espanha de joelhos. No mês de maio de 1987, esses 
mestiços não permitiram que o rei e a rainha da Espanha vissem o índio, 
nem que o índio visse o rei e a rainha.

Quando uma índia, na Plaza Murillo em La Paz, com sua Wiphala 
na mão, enfrenta o Rei da Espanha; e com uma voz estrondosa ela disse:

“O que você quer aqui? O que você veio fazer? Esta é a minha terra. 
Aqui você não tem nada o que fazer!

E cospe nele. Os soldados cobrem sua boca. E sob espancamento a 
levam para a prisão.
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500 anos as índias, com qualquer traje: acsu, almilla, pollera ou roupa 
de estilo europeu, 500 anos as índias foram forçados a dar à luz escravos. 
Todas as índias com correntes na boca e no cérebro, há 500 anos, deram 
à luz escravos.

Em 1957, quando estive no Congresso da Federação Mundial dos 
Sindicatos em Leipzig; de lá fui para Moscou; e depois de ter estado em 
países da Europa Central cheguei na Espanha, onde levantei a questão do 
índio da América.

Propus a união da Espanha e da América no nível do pensamento e 
da ação. Naquela ocasião, deixei claro: a necessidade de fundar a Casa del 
Indio na Espanha.

A Casa del Indio foi inaugurada em maio de 1986. Um dos intelec-
tuais, fez uma menção especial a mim.

A Casa del Indio em Barcelona publicou o Mapa da população índia 
das Américas, onde esta verdade é exaltada:

“O único povo que mantém a continuidade da memória coletiva no 
Continente é o índio.

A América é ameríndia”.

Do Canadá à Patagônia, a América é índia. O índio, não é só maioria 
humana, mas também é em pensamento. E o Pensamento Índio não sur-
ge de uma mitologia, como o pensamento grego: que ele é o Olimpo no 
carnaval perpétuo.

O Pensamento Índio não é um delírio ilusório de pequenos deuses 
em prostibulária fornicação. O Pensamento Índio vem da ciência. E é 
ciência viva.

 

IV. O Pensamento da Europa surge de             
uma mitologia
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O pensamento da Europa é filosofia, religião e revolução
“Aristóteles ouve Platão 20 anos sem escrever nada. Quando ele come-

ça a produzir, Filipe da Macedônia o chama para confiar-lhe a educação 
de seu filho Alexandre, que tem 13 anos de idade.

Alexandre o Grande é o pensamento de Aristóteles. O estrategista vive 
com Alexandre na campanha do conquistador do mundo. O filósofo dor-
me na mesma tenda, come e bebe os mesmos alimentos e bebidas; e mais 
fundamentalmente, na tática e estratégia de guerra, ele encoraja o cérebro 
e o coração de Alexandre. A filosofia, graças a Aristóteles, é a maior revo-
lução que a humanidade já conheceu.

Quando Alexandre morreu, Aristóteles o enterrou; e ele voltou para 
Atenas, que o acusou de impiedade. Aristóteles foge para Calcide, onde 
se envenena5.

“... Os líderes da Reforma, Lutero e Melâncton, determinados a ex-
pulsar a filosofia da igreja. Lutero declarou que o estudo de Aristóteles é 
completamente inútil, e os insultos contra o filósofo grego não têm limi-
te. Certamente ele é, diz Lutero, um demônio, um terrível caluniador, 
um psicopata do mal, um príncipe das trevas, um verdadeiro Apollyon, 
uma besta, o maior mentiroso da humanidade, onde quase não se encon-
tra nenhuma filosofia, um charlatão público e profissional, uma quimera, 
um epicurista completo, esse duas vezes execrável Aristóteles. Os alunos 
do filósofo eram, segundo Lutero, “vermes, lagartas, sapos e piolhos”6... 

A filosofia, a religião e a revolução estão no pensamento de Júpiter. 
Sócrates desce do Olimpo ao pensamento que mente e mata. “O homem 
é a medida das coisas” por Protágoras, “Os deuses podem tudo, eles fazem 
tudo, a virtude não se ensina, é um dom de Zeus” de Platão, “Deus é o 
pensamento do pensamento” de Aristóteles, “O homem é o lobo do ho-
mem” de Plauto, “A verdade te libertará” de Cristo, “Eu penso, portanto 
eu sou” de Descartes, “A razão conduz a Deus; Deus, à imortalidade da 
alma” de Spinoza, “Sobre minha cabeça o céu estrelado e no meu coração 
o dever” de Kant, “O homem é o que come” de Feuerbach, “O racional é 

5 Reynaga, Fausto. Crimen.
6 Draper, Juan Guillermo. Conflictos entre la religión y la ciencia. p. 170.
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real, e o real é racional” de Hegel...; estão em todos os seres que pensam. 
Filosofia, religião e a revolução greco-cristã vibram nos neurônios dos in-
telectuais que domina e administra a sociedade humana de nosso tempo.

A religião
Júpiter era adorada pelos antigos como o mais poderoso dos deuses, 

como senhor do céu e da terra.

Prometeu formou o homem a partir do lodo da terra, mas era só uma 
estátua inanimada, à espera do sopro vivificador. Minerva quis ajudar a 
terminar o trabalho de Prometeu, levando-o ao céu onde ela sabia que 
todos os corpos eram animados pelo fogo, então ela pegou uma faísca 
que colocou em uma tala de férula, cujo miolo queima lentamente, o que 
aproveitou para transportar seu precioso roubo para a terra. A centelha do 
fogo celestial animou a estátua de argila; nesta alma Prometeu colocou a 
timidez da lebre, a astúcia da raposa, o orgulho do pavão, a ferocidade do 
tigre, a força do leão, e daí saiu a raça humana.

Prometeu expiou seu roubo com suplícios cruelíssimos. Júpiter man-
dou pregá-lo e acorrentá-lo no Cáucaso, e colocou um abutre ao seu lado, 
que rasgou seu fígado de forma permanente para produzir novas dores. 
Esse tormento duraria trinta mil anos mas, aos trinta anos, Hércules li-
bertou, com o consentimento de Júpiter, a ilustre vítima, que recebeu as 
honras divinas na Terra.

Conselho e Corte de Júpiter
O Conselho de Júpiter era composto por doze deidades, sendo Júpiter 

o presidente.

Ao seu lado sentaram-se Juno, sua irmã e sua esposa. Netuno, deus dos 
mares, Mercúrio, Apolo, Marte, Vulcano, Ceres, Minerva, Vesta, Diana 
e Vênus completavam esta augusta assembleia que decidia o destino dos 
mortais.
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Atena ou Minerva
Um dia Júpiter sentiu que estava perturbado por uma forte dor de 

cabeça. Ele havia devorado Métis ou a Reflexão, sua primeira esposa, e 
as dificuldades da digestão faziam seu cérebro trabalhar. Foi para Vulca-
no, que abriu sua cabeça com um machado; violento foi o remédio, mas 
teve um bom efeito. Do crânio aberto veio uma jovem mulher vestida de 
branco; ela era Minerva, deusa da sabedoria e símbolo do pensamento, 
reconhecida pelos gregos como Atena.

Vênus
Vênus era a deusa da beleza, filha do céu e do mar. Eis como: quando 

Saturno feriu seu pai o Céu (ou Urano), o sangue da ferida caiu no mar e 
alguns pedaços de carne batida pelas ondas foram cobertos com espuma, 
e desta espuma fertilizada nasceu uma jovem deusa de beleza encantado-
ra; ela era Vênus. Então as Graças vieram para cortejá-la; sua educação 
estava a cargo das Horas que a levaram ao Olimpo, onde os deuses, todos 
fascinados por este modelo de perfeições, a proclamaram a deusa da be-
leza e dos prazeres...

Culto e imagens de Baco
As festas de Baco eram chamadas de bacanais e eram verdadeiros delí-

rios que ultrajavam tanto a razão como o pudor. A menor loucura que Ba-
cantes (ou Ménades) homens e mulheres cometiam nelas, era a de correr 
sem rumo por montanhas e vales, nus até o busto, com os cabelos soltos, 
tochas nas mãos e gritando alto. Esta é também a origem do nome do Pai 
Livre, que geralmente é dado a Baco.

Baco é representado como um jovem robusto e astuto, sentado ou 
montado em uma ânfora, quase sempre com um copo na mão direita e o 
tirso na esquerda, e às vezes também triunfando nas margens do Indo em 
uma carruagem puxada por dois tigres. Outras vezes ele foi retratado com 
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dois pontos que se assemelham a pequenos chifres, simbolizando a força, 
e porque em suas viagens ele se cobriu com a pele de um carneiro”7...  

“A religião da Europa que sai da Grécia começa desta forma:

“A raça de Onan era muito singular. O patriarca Judá, seu pai, dormiu 
como sabemos com sua nora Tamar, a fenícia, em uma estrada real. Jacó, 
o pai de Judá, havia sido ao mesmo tempo marido de duas irmãs, as filhas 
de um idólatra, e havia enganado seu pai e seu sogro. Ló, o irmão do avô 
de Jacó, tinha dormido com suas duas filhas, embriagado com elas.

Salomão, descendente de Jacó e Judá, casou-se com Raabe, a cananeia, 
que era  prostituta. Boaz, filho de Salomão e Raabe, admitiu em sua cama 
Ruth, a midianita, e foi bisavô de David. David roubou Betsabá do capitão 
Urias, que era seu marido, mandando assassiná-lo a fim de desfrutar mais 
livremente de seu amor. Nas duas genealogias de Nosso Senhor Jesus Cris-
to, que diferem em outros pontos, mas que são iguais nestes, descobrimos 
que o Salvador nasceu desta multidão de fornicações, adultérios e incestos.

O famoso Sínodo do Cadáver aconteceu em março do ano 896. Nele, 
um cadáver podre foi levado a julgamento: o Papa Formoso. Seu acusador 
foi o Papa Estêvão VI, que o mandou retirar do túmulo onde estava en-
terrado por oito meses. Foi vestido com suas roupas sacerdotais e tomado 
por gritos e insultos por seu substituto. Condenado post mortem, os três 
dedos de sua mão direita foram arrancados do corpo “para que ele não 
pudesse dar sua bênção”. O arrastaram ele pelos pés pelo palácio e o joga-
ram por uma janela ao Rio Tibre. Mais tarde, de acordo com o costume 
romano, o Papa Estevão VI foi destituído do cargo e estrangulado.

Durante dois anos, um mês e quatro dias (855-58), uma mulher foi 
papisa de Roma. A Papisa Joanna Marozia, de extraordinária beleza, co-
meçou sua carreira disfarçada de monge. Esta “fraude discreta” foi desco-
berta quando ela deu à luz uma criança no meio de uma procissão. Sua 
vida no Vaticano foi digna de filme. Ela teve um filho com o Papa Sérgio. 
Basta dizer que um filho bastardo dele, um neto e um bisneto vieram ao 
papado. E foi precisamente seu filho bastardo, Alberico, da cadeira de São 

7 Fabry, Adolfo. Elementos de la Mitología. Santiago de Chile: Imprenta Nacional; 
1860. p. 35, 28, 39, 62, 63, 72, 85.
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Pedro, que aprisionou sua mãe e a colocou nas masmorras do maldito 
Castelo Sant’Angelo.

O filho de Alberico, Otaviano, um depravado de apenas 16 anos de 
idade, foi nomeado Papa sob o nome de João XII, no ano 995. Nada de 
bom se podia esperar do neto de Marozia e Hugo de Provença, os dois 
assassinos mais libertinos que a Itália já tinha conhecido. Tal indivíduo 
transformou o Vaticano em um Quilombo...

Como se poderia acreditar na civilização cristã, que outorgou a alma 
através do processo burocrático de bulas e concílios? O Papa III outorgou 
a alma aos índios da América em 2 de junho de 1537. A mulher, “este 
engendro do diabo” (e são as mais católicas), acabou de receber a alma no 
conselho de Micenas”8... 

A revolução
“A revolução se gesta no cérebro do filósofo; e é executada pela “deusa 

do ventre”.

Revolução é barriga e liberdade. A revolução aplaca a fome e quebra as 
correntes do escravo.

Sócrates, Cristo, Marx, são a revolução.

A filosofia de Hegel é a revolução da fome. A fome é “real e racional, 
racional e real”.

A fome é a razão. E a razão é Deus”.

Filósofos, sacerdotes, revolucionários. Sócrates, Cristo, Marx, para 
onde levaram a humanidade? Para onde foi o homem? Onde estamos?

Estamos no fio da guilhotina. Agora estamos em uma Guerra Mundial.

O que é a guerra atual?

A guerra atual é a Hecatombe Nuclear.

O que é a Hecatombe Nuclear?

8 Ledesma, Jorge. Acuso al invasor. Buenos Aires: Planeta; 1988. p. 77, 79, 80, 28.
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A Hecatombe Nuclear é o fim do mundo.

O que é o fim do mundo?

O fim do mundo é o assassinato do homem e da vida no planeta 
Terra9.

Júpiter tira a filosofia, a religião e a revolução do seu cérebro, e do 
Olimpo ele as joga na Terra.

Os seres humanos recebem de Júpiter o pensamento.

A obra do renascimento, reforma e revolução, é a cicuta de Atenas, a 
cruz do Gólgota e a guilhotina de Paris.

A Razão é uma mulher nua que acende o fogo das multidões, destrói a 
Bastilha e corta as cabeças dos reis.

E em nosso tempo são os arsenais atômicos, que assassinam os povos 
do planeta Terra.

V: O Pensamento Índio nasce da ciência               
e salva a humanidade

O Pensamento Índio nasce da ciência                                 
e salva a humanidade
O pensamento europeu nasce da mitologia grega. O Pensamento Ín-

dio nasce da ciência.

O pensamento da Europa vem de Atenas. O pensamento de Atenas é 
a mitologia grega. A razão é a razão de Júpiter. E a razão de Júpiter mente 
e mata.

A razão de Júpiter é a cicuta de Sócrates, a mulher nua que derruba a 
Bastilha, a Guilhotina que arranca as cabeças dos reis... as Guerras Mun-
diais, é... é... é a bomba atômica que queima Hiroshima... 

9 Reynaga, Fausto. Sócrates y yo.
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O Pensamento Índio surge da ciência. A ciência do Pensamento Índio 
é verdade e vida.

O imperativo categórico do pensamento europeu é esculpido em cin-
co palavras:

Deus é minha barriga.

A razão mente e mata.

A força científica do Pensamento Índio é expressa:

o homem é terra que pensa. Seu pensamento

é verdade e vida.

Aparece a célula na praia, uma substância muito fina de Terra, com 
o calor e a bruma do Sol, ela se torna uma célula. Uma célula que, em 
milhões e milhões de anos, forma um neurônio.

“Há 3.000 milhões de anos, aparece a célula primitiva da qual todos 
descendemos...

Derivamos de um unicelular muito mais humilde que o fusário de 
uma ameba”.

No final do século XIX, a ciência passou a compreender o neurônio. 
Depois de um século, em 1960, Paul Chauchard em seu trabalho O cére-
bro y la consciencia diz:

O cérebro humano contém 14 milhões de neurônios.

E o 16º Congresso Mundial de Filosofia, realizado em agosto-setem-
bro de 1978, afirma: 

No cérebro humano há cem bilhões de neurônios10. O Pensamento 
Índio surge na Cordilheira dos Andes. Sai do umbigo destas montanhas 
nevadas. O Pensamento Índio é o suspiro da rocha de “Chukiago Marka”. 
É a luz de 500 anos de escuridão. É a palavra de 500 anos de silêncio.

O Pensamento Índio é o Tihuanaco de pé no planalto, às margens do 
Lago Titicaca.

10 Reynaga, Fausto. Op. cit. p. 15, 17.
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Nem a Europa, nem o mestiço, filho da índia e do espanhol, nestes 500 
anos fizeram nada, nada que chegue perto da Porta do Sol de Tihuanaco.

O índio fez Tihuanaco e fez o Pensamento Índio.

O índio de ontem esculpiu a Porta do Sol de Tihuanaco; e o índio de 
hoje criou o Pensamento Índio que enterra o pensamento da Europa e 
salva a humanidade!

Sepultado o pensamento greco-cristão; enterrado o pensamento da 
Europa na escuridão do NADA; este mundo, esta vida, esta humanidade 
não tem nada mais que O Pensamento Índio.

O Pensamento Índio é a única coisa que a humanidade tem para 
continuar vivendo. O Pensamento Índio é a salvação do homem no 
planeta Terra.



26 | O pensamento índio contra a colonialidade



textos escolhidos de Fausto Reinaga | 27

AMÉRICA 500 ANOS DE 
ESCRAVIDÃO, FOME E MASSACRE

Fausto Reinaga

Nota preliminar
“América 500 anos de escravidão, fome e massacre, é a voz da terra e o 

alento do sangue e da alma deste continente”.

Sócrates feito de Cristo, e Cristo feito de Marx, transformaram o Novo 
Mundo em um covil de criminosos e mendigos. Desde 1492 até hoje, a 
Europa, os Estados Unidos e a União Soviética cobriram a face do territó-
rio americano com templos, conventos, escolas, universidades, quartéis, 
partidos políticos, sindicatos... Para quê? Para tornar do mestiço “seu” 
cachorro rufião. Um cão que ladra, morde e mata, defendendo os deuses, 
a “razão” e o dinheiro da Europa.

A presente separata não só põe o dedo na ferida, mas também toca na 
consciência, como um imperativo categórico, o que se deve, o que tem 
que ser feito, para salvar o homem e a vida do planeta Terra.

Cristo e o Índio
Quando Colombo foi jogado nas praias do Caribe, ele não estava pro-

curando as Índias. Em 1492, os europeus chamaram aquele país de Hin-
dustão.

Colombo chamou o povo que conheceu de “índios” com uma expres-
são em italiano: In Dio ou “em Deus”1.

1 Means, Russell. Estamos resistiendo a ser el sacrificio nacional. In: Civilización. 
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Colombo é um cristão. Os soldados e padres de Colombo são cris-
tãos. Para Colombo e sua tripulação, é impossível entender os seres do 
Novo Mundo. Uma sociedade sem egoísmo, sem propriedade privada, 
sem dinheiro e sem armas; uma sociedade sem escravidão, sem fome, sem 
massacre. Colombo e sua tripulação acreditam que essas entidades não 
são seres humanos, mas animais.

A organização social do Novo Mundo é obra de seus sábios. Sábios 
ligados ao poder, lidam com os cérebros dos reis. Introduzem no cérebro 
de todos os homens e mulheres os princípios de sua sabedoria. Para que 
cada membro da sociedade cumpra plenamente sua função.

Estes sábios, que se autodenominam Amautas, são seres dotados de 
uma inteligência brilhante. A ciência serve ao homem e à vida com res-
ponsabilidade. Não existe um ser humano mau, perverso e assassino.

Colombo e sua tripulação, com seu cristianismo em seus cérebros, 
corações e mãos, estão espantados, mudos, cegos.

Os nativos do Novo Mundo recebem Colombo e sua tripulação com 
afeição fraterna nunca vista nem sonhada pela Europa. Eles dão e co-
locam à sua disposição tudo, tudo o que seus olhos veem de rapina e 
prostituição.

E a primeira coisa que a Espanha faz, isto é, a Europa, é decretar a 
pena de morte contra o Amauta. Acusam o Amauta de ter criado uma 
sociedade sem Deus. O índio da América, diz ele, não tem Deus, por 
causa do Amauta.

Para a Europa, o índio é um escravo. O índio como escravo não deve 
pensar. O índio deve acreditar em Deus, em Cristo.

Pensar é um crime. O Amauta é um criminoso. Aquele que pensa deve 
morrer. Aquele que pensa deve ser morto.

Assim, para remover o pensamento do cérebro do índio da América, 
se impõe o assassinato do Amauta. O índio que pensa cai assassinado. O 

Una publicación de CADAL (Centro Antropológico de Documentación de América 
Latina) e CEESTEM (Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo 
A. C.). México D. F. 1983. p. 373.
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cristianismo ergue os tribunais da Santa Inquisição para assassinar índios 
pensantes. Os índios e índias que pensam são exterminados.

Eles são exterminados desde 1492 até os dias de hoje.

E o que sucede, o que acontece com a intelectualidade, com a intelli-
gentsia mestiça da burguesia americana?

A intelligentsia da latino-americana, como escrava da intelligentsia da 
Europa, também não pensa. A intelligentsia americana, assim como a do 
índio, a Europa tem proibido de pensar. À intelligentsia mestiça que ousa 
pensar, a Europa assassina como a do índio.

A intelligentsia da América chora com sua cadeia de escravos.

Hispanidade e o mestiço
Miguel de Unamuno, “o espanhol espanhol”. Carne e osso, sangue e 

tutano, mente e alma, razão e espírito da hispanidade; ele se amua como 
um gato de pelo arrepiado, presas eretas e garras nas patas, para bradar 
aos americanos:

Vós não sois hispânicos; sois índios.

Unamuno, joga este dardo contra Rubén Darío: Pode-se ver as penas 
do índio debaixo de seu chapéu.

Para os espanhóis, Darío, Martí, Chocano, Reyes... não falam espa-
nhol, mas aquela “outra geringonça indígena” da América espanhola.

Rafael Altamira, de José Enrique Rodó, diz: 

Dada a falta de vocabulário de Rodó, não devemos esquecer que os 
idiomas da América são derivados do castelhano, não o castelhano em si.

Salvador de Madariaga, grita:

Aqueles de nós que são espanhóis enquanto respiram carregam a Es-
panha na respiração... é absurdo considerar Rubén Darío, Alfonso Reyes, 
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como “escritores castelhanos” simplesmente porque escrevem em caste-
lhano-americano2...

E os escravos intelectuais da América, em seu “castelhano indígena” 
falam desta maneira:

O estado dos intelectuais durante o século XIX e no presente é comum 
a todos os países da América Latina, no Chile, Colômbia, Venezuela, Ar-
gentina, etc.; o máximo desejo é de se consagrarem na Europa.

Ingenieros e Vasconcelos, Lugones, Darío, Ml. Ugarte, Santos Choca-
no, Rodó, Ml. Gálvez, etc., “dentro de seu próprio país, vivem no estran-
geiro”. Ingenieros dirá:

A pátria está nas mãos dos comerciantes; de todos aqueles que vivem 
às suas custas como vermes que se alimentam dos sucos do intestino. A 
pátria é para eles mercadoria; eles a amam como o avarento ama os seus 
milhões, como o parasita ama seu hospedeiro, como o rufião ama sua 
prostituta...

Quando falavam da América, se encontravam sozinhos. Em seus pró-
prios países, o assunto não interessava. Assim, vegetaram na literatura... 
exilados em sua própria pátria. Exilados e com o destino perpétuo de 
serem europeus transplantados...

Os que puderam partir assim o fizeram; os mais aclimatados à classe 
dominante, negociaram... a predominância oligárquica os dissolveu, os 
aprisionou em posições burocráticas, empurrou ao suicídio, à capitulação 
ou ao isolamento quase todas as suas figuras.

Rodó, europeu de formação positivista no estilo de seu tempo, admi-
rador de um classicismo helênico embalsamado em moldes acadêmicos 
e no ceticismo sem convicção de Renán, seu espiritualismo emaranhado, 
no limite de seu reencontro com a América, é sentir antiamericano da 
América Latina, é verdade que, através de um maniqueísmo limitado pela 
metafísica, um confronto shakespeareano entre Ariel e Calibã, entre a 
Matéria e o Espírito, mas sob a porcelana espiritual, este já é um pensa-

2 Reinaga, Fausto. La Revolución India.
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mento anti-imperialista que apela à América Latina como um destino e 
como uma história para a civilização anglo-saxônica do dinheiro.

Rodó, adestrava um Ariel burocrático e oligárquico, em cuja sombra, 
calibãs de fala fácil, fingiam ser “professores de idealismo” com salários 
governamentais e “excelências” em suas relações.

“...Rodó morreu no esquecimento aos 45 anos de idade, na Itália; 
seus discípulos vociferavam apoio verbal, mas o deixaram perecer na mi-
séria. Anedota terrível que quando foi necessário rasgar suas meias aos 
pedaços; tal foi o abandono em que ele viveu, desiludido por tanta glória 
nominal e tanto esquecimento que perseguia os mortos para erguer mo-
numentos a eles”.

Rubén Darío, o maior poeta da América, o índio chorotega feio. Por 
mais genial que fosse, não pôde existir nem criar em liberdade. Sofreu, 
padeceu e morreu pressionado pela servidão envolvente da oligarquia de 
seu tempo. Darío se alugou ao La Nación em Buenos Aires. Serviu aos fa-
zendeiros lacaios do capital britânico através do jornal mais representativo.

“Chegou a Madri em 1898, enviado como correspondente do La Na-
ción de Buenos Aires”. No inverno de 1900, La Nación o transferiu para 
Paris.

José Vasconcelos, o homem mais emblemático do México, era como 
Sarmiento, Gonzales Prada, Ingenieros, Mariátegui, um europeísta ao pé 
da letra. Um idólatra do Ocidente. Seu europeísmo chegou ao delírio. 
Editou livros dos filósofos gregos e os publicou em profusão inédita, ao 
ponto de serem distribuídos gratuitamente em carrinhos nas ruas das ci-
dades e vilarejos rurais.

Ele estava convencido de que a cultura ocidental era a única forma de 
“civilizar e assimilar” o índio...”3.

Em 1974, em meu livro “América India y Occidente”, na página 110 
eu escrevi:

Borges, nem como escritor nem como homem tem dignidade. Seu 
pensamento inócuo é diluído em um esteticismo cafficio. Sua moral 

3 Reinaga, Fausto. El indio y los escritores de América.
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afunda no lodaçal de imigrantes que derramam a sujeira da consciência e 
pérolas do corpo engordurado... Borges está de bruços e de joelhos... ele 
lambe e defende o ouro dos Césares...

Víctor García, sobre o “eterno candidato ao Prêmio Nobel de Litera-
tura”, observa:

...na topografia latino-americana, cujos políticos imortais e incapazes 
dilapidaram a economia nacional...

Uma Comissão Internacional de Juristas, reunida em Genebra em 20 
de dezembro de 1974, escreve um relatório que “proclama a proteção da 
civilização ocidental”...

As ditaduras de direita se tornam submissas “companheiras de estrada” 
e “idiotas úteis” das ditaduras de esquerda... O fascismo tem tantas cores 
quanto o arco-íris. Existe o fascismo negro, e existe o fascismo vermelho.

Borges apoia os militares em 1976... Vai ao Chile para receber de Pi-
nochet o título de Doutor Honoris Causa”...

Agora o mesmo Borges afirma:

O exército é uma corporação que não produz absolutamente nada, 
que se limita a gastar... Supor que um governo de militares pode ser eficaz 
é tão absurdo quanto supor que um governo de escritores, de médicos, de 
advogados ou de mergulhadores pode ser eficaz4...

Em nossos dias, a escravidão mestiça não mudou desde os tempos da 
Conquista e da Colônia. O mestiço ainda está de joelhos, beijando a mão 
do rei da Espanha.

“O rei Juan Carlos I da Espanha, em 2 de junho de 1976, declarou 
perante a OEA:

Os navios espanhóis trouxeram o sangue de nosso povo para misturá-
-lo em casamento com os mais antigos habitantes das Américas. A língua 
espanhola esteve para sempre ligada ao destino humano e cultural de 

4 García, Víctor. “Borges y el militarismo”. Periódico Tierra y Libertad, México D. F. 
Nº 451, Jul 1984. p. 2.
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centenas de milhões de seres neste continente... A Espanha se considera 
orgulhosamente uma nação americana.

Rafael Girard, etnólogo suíço, observa:

Os espanhóis, ao destruir tudo, não só privaram a humanidade dos 
adiantados cientistas, filósofos e éticos dos antigos povos ameríndios, 
mas também mergulharam este continente na escuridão, privaram-no de 
suas fontes de riqueza, assassinaram seus condutores, artistas, professo-
res, homens da ciência e moralistas, etc.; ao ponto em que arqueólogos 
e antropólogos têm que trabalhar arduamente para atingir a ressurreição 
deste passado.

Quando o inglês Kenneth Clark, em seu livro “Civilización”, pergunta:

O que a Espanha fez para ampliar a mente humana e empurrar o ho-
mem para frente?

Dom Quixote, os grandes santos, os jesuítas da América do Sul? Pelo 
resto seguiu, simples e claramente, sendo Espanha... Ruskin, dizia: As 
grandes nações escrevem sua autobiografia em três manuscritos: o livro de 
suas obras, o livro de suas palavras e o livro de sua arte...

O escravo Uslar Pietri, grita os céus:

Este livro é sobre a civilização e podemos escrevê-lo sem a necessidade 
de nomear o mundo hispânico, ou seja, os duzentos e cinquenta milhões 
de homens que constituímos, de uma forma ou de outra, com nossas pe-
culiaridades e nossas variantes e nossas antinomias, aquilo que é chamado 
de mundo hispânico. O mundo desta grande língua de cultura que é o 
espanhol, segundo o Sr. Clark, pode ser deixado de fora de uma rigorosa 
história... No livro dos fatos, no livro das palavras e no livro das artes do 
mundo ocidental, não se pode escrever uma única página sem ter que 
nomear o mundo hispânico... 

A indignação de Uslar Pietro é uma pose, uma bobagem. Porque ele, 
que é um escravo mestiço, não tem dignidade. Quem não tem dignidade, 
não pode ficar indignado. O mestiço “latino-americano” não tem testí-
culos e não tem sangue no rosto. Sua história é clara e visível. O mestiço 
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neste século e meio não tem feito nada além de crime e estupidez, estu-
pidez e crime.

Aqui está a prova, de hoje em dia. De pé, o Rei, e seu escravo de joe-
lhos, dizem da Espanha:

Espanha, aquela designada por Deus como compartilhadora de Sua 
criação e missionária da fé cristã. Espanha para a qual não poderia ha-
ver maior glória de ser chamada por tantos povos da América de “Pátria 
Mãe”. Mãe e Pátria, as duas palavras mais bonitas que podem sair do 
coração do homem.

Por ocasião da segunda visita do Rei de Espanha à América, 1976, o 
servilismo mestiço atingiu as proporções de um rufianismo inominável. 
Carlos Andrés Pérez, Presidente da Venezuela, irmão espiritual e de san-
gue de Arturo Uslar Pietro, expede:

Vossas Majestades: Bem-vindos à terra venezuelana. Daqui, deste 
santuário da pátria latino-americana, saúdo-vos em nome do povo da 
Venezuela. Não se sintam estranhos os homens da América Latina, não 
é ingratidão, nem esquecimento, nem ressentimentos que gravitam na 
expressão. A Espanha é a nossa Mãe e ao grande povo espanhol prestamos 
uma homenagem de fraternidade. Neste crisol que é a nossa América, as-
sumimos a denominação de latino-americanos a fim de misturarmo-nos 
nela como povos mestiços, entrelaçados o índio, o negro e o branco, em 
terra firme ou em ilhas, descobertas pela Espanha. O mundo latino-a-
mericano é uma realidade vigorosa. E no dia de hoje, como ontem na 
Colômbia, sentimos que se abrem novas perspectivas e uma aproximação 
inexorável entre a Espanha e a nossa América.

O ato que realizamos não é um episódio protocolar no panteão na-
cional da Venezuela, é um encontro de singular significado histórico. Sua 
Majestade como Chefe de Estado de Espanha, quis oferecer esta home-
nagem perante o túmulo de Simón Bolívar, o Libertador, não para se 
refugiar no passado, nem para realizar uma cerimônia artificial de recon-
ciliação, que não era nem é necessária; a nossa comunidade nunca foi 
rompida ou extinta. As feridas sararam na maturidade dos descendentes 
daqueles que vieram para fundar a nossa civilização, para construir os 
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nossos países; e por obra e graça da grandeza de um povo que realizou a 
proeza de descobrir e fundar um Novo Mundo.

Tal jaculatória não foi ouvida nem mesmo nos trezentos e trinta e 
três anos que a Colônia durou. Nem jamais saiu da boca de um rei esta 
adulação rasteira:

Deixo aqui esta oferenda como símbolo do respeito da Espanha por 
Simón Bolívar, figura eminente de nossa raça. Tanto os conquistadores da 
América como os libertadores são nossos e vossos, pertencem a todos nós 
porque têm os seus nomes inseridos numa história que também pertence 
a todos e da qual nem um só capítulo pode ser apagado.

Hoje, um século e meio depois, tendo esquecido o sofrimento e o 
sangue da separação, tendo purificado os ideais e mesmo as desilusões de 
Simón Bolívar, ficamos com a herança coletiva da sua grande esperança 
comunitária: o ideal de unidade de todos os povos hispânicos ao qual 
presto homenagem com profunda reverência5.

De Carlos Andrés Pérez, Presidente da Venezuela, a Fernando Belaún-
de Terry, Presidente do Peru, há apenas um passo.

A prova irrefutável da escravatura do mestiço da América é esta:

O Presidente do Peru, Fernando Belaúnde Terry, na sua Mensagem ao 
Congresso para o aniversário nacional não pode conter as suas lágrimas, e 
com a voz em pranto... chora6.

O choro, o pranto de Belaúnde Terry, é o pranto de todos os presiden-
tes das “repúblicas” da América Latina...

Os presidentes da América Latina ajoelham-se e choram. Choram sob 
o peso das suas correntes de escravidão; escravidão imposta pela Europa, 
ou seja, pelos Estados Unidos e pela União Soviética...

Foi criado o Prêmio Universal Simón Bolívar. Espanha e os mestiços 
da América Latina atribuem o Prêmio ao Rei da Espanha Juan Carlos I.

5 Reinaga, Fausto. El pensamiento amáutico.
6 El Diario (La Paz). 30 Jul 1984.
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Atribuir ao Rei da Espanha o Prêmio Simón Bolívar é como Israel 
premiar Adolf Hitler pelos campos de concentração nazis e o massacre de 
7 milhões de judeus. Ou como se a Ásia - especificamente o Japão - pre-
miasse Roosevelt pelas suas bombas atômicas que queimaram Hiroshima 
e Nagasaki.

Agora, nestes dias, estes escravos mestiços da América e os hispânicos 
espanhóis da Espanha estão em veemente ação, trabalhando as caravelas: 
“La Niña”, “La Pinta” e “La Santa Maria”, para solenizar o 500º aniversá-
rio da descoberta da América. Uma reprodução da chegada de Colombo 
ao Novo Mundo.

Esta é a infâmia mais infame do mestiço latino-americano... 

América é Índia
América é o índio, tal como a Ásia é do mongol, e África do negro, 

América é a Índia. O índio é a terra e a substância da América. Esta é a 
verdade; verdade absoluta. Os gringos loiros e os mestiços brancos que 
existem no Novo Mundo, são terra e a substância dos seus povos e das 
suas raças europeias. Neste continente, eles são pensamento e o ação da 
escravidão do índio. Seu destino não é a libertação dos índios. Sua missão 
é a escravidão índia. 500 anos de história comprovam esta realidade de 
pedra-de-toque.

Os Mongóis da Ásia, os negros da África e os índios da América não 
foram nem serão libertados da Europa pelo pensamento europeu. A luta 
universal da era greco-romana e da Europa cristã é uma prova de fogo: 
nenhum escravo com o pensamento do seu amo obtém a sua liberdade.

Os escravos do mundo precisam criar seu pensamento. Um pensamen-
to mais poderoso do que o pensamento europeu. O poder do pensamen-
to escravo deve destruir e sepultar o escravizador pensamento europeu.

Este é o único meio de libertação da escravidão mundial.

E o pensamento que destrói o pensamento escravizador da Europa é o 
pensamento amáutico.
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Europa me mata
Condenamos-te, Michel Servet, a ser queimado vivo, e contigo, tanto 

o manuscrito do teu livro como as cópias impressas do mesmo, até que o 
teu corpo seja consumido em cinzas...

Seu livro e manuscritos amarrados ao seu peito... Com uma corrente 
de ferro, Servet é pendurado ao poste... a lenha é incendiada e o assassi-
nato é consumado7.

A Europa me mata de uma forma mais terrível que Servet. Não me 
reduz a cinzas, mas me transforma em um cadáver.

Um cadáver ambulante, sem roupa, sem comida, sem abrigo. No dia 
9 de Abril de 1972, a Europa quebra minha espinha, e assalta minha bi-
blioteca de 14.000 volumes.

Europa deixa sem sangue, isto é, sem vida os neurônios do meu cérebro.

Eu, que existo no meu cérebro, por meu cérebro e para o meu cérebro, 
continuo morto, um cadáver sem a minha biblioteca. A morte que a Eu-
ropa me deu é pior do que a de Servet.

América, 500 anos de escravatura, fome e massacre, não tem pensamen-
to. Seu pensamento é o pensamento da Europa. E, há 500 anos, a Europa 
pôs a América de joelhos, e decretou por sangue e fogo para não pensar. A 
Europa diz à América: “Não pensarás”. E a América “não pensa”. A Europa 
diz: “não terás pensamento”. E a América não tem pensamento.

Não pensarás, esse é o mandamento sagrado do Deus da Europa para 
América...

Por ordem imperativa da Europa, o índio e o mestiço da América não 
devem pensar; não têm que pensar. Ao índio que pensa, matam. Ao mes-
tiço que pensa matam.

Há 500 anos, o índio e o mestiço da América não têm pensamento.

7 Zweig, Stefan. Castalión contra Calvino. 2a. ed. Buenos Aires: Juventud Argentina; 
1943. p. 154, 157.
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Desde 1492 até aos nossos dias na América não há pensamento. O 
índio não pensa. O índio não tem pensamento. O mestiço não pensa. 
O mestiço não tem pensamento. Índio e mestiço, mestiço e índio são 
escravos; escravos da Europa. E a Europa castiga o escravo que pensa com 
a pena de morte. Europa, para o escravo que pensa, mata.

Europa, a Europa prostituta e criminosa; que com o seu Sócrates, 
Cristo e Marx, com o seu Socratismo, Cristianismo e Marxismo, fez do 
Novo Mundo, um mundo de criminosos e mendigos; não suspeitava que 
não era nem Servet nem Espanha. Eu era a América. Eu era índio. E, 
como América, como índio, me ergui e pensei.

Pensei e golpeei as correntes da escravidão. Pensei o pensamento da 
América e golpeei as correntes da escravidão da América. Arranquei 
das entranhas da ciência o pensamento amáutico. Destronei Sócrates, 
Cristo e Marx.

O índio da América, no calor da minha palavra, deixou de estar de 
joelhos. Ele levantou a cabeça e respirou a sua liberdade.

Os peles vermelhas dos Estados Unidos, os Maias do México, da Amé-
rica Central, os Incas da América do Sul levantaram-se, e rugiram: Revo-
lução Índia! Poder ou Morte!

Daqui, de Kollasuyo-Bolívia, o vulcão índio lançou fogo e lava contra 
a Europa.

Eu, índio de carne e osso, sangue e alma, conhecia a escravidão índia e 
conhecia a escravidão mestiça. Cheguei ao fundo do crime do pensamen-
to europeu. Joguei fora minhas correntes de escravo e de pé, pensei... E 
penso e ataco e destruo o pensamento da Europa. Derrubo os tronos dos 
seus deuses do pensamento.  Atiro Sócrates, Cristo e Marx para o esgoto 
da imundície.

Trilogia Amaútica
Trilogia Amaútica é composta por “A podridão criminosa do pensa-

mento europeu”, “Sócrates e eu” e “Europa, prostituta e assassina”, é a 
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concepção científica do Universo, da vida e do homem. É a luz na escuri-
dão, a escuridão que animaliza e assassina a humanidade...

A Trilogia Amaútica não é uma arma de luta. Não se trata de uma 
guerra religiosa, filosófica ou revolucionária. A Trilogia Amáutica destrói 
a religião, filosofia e revolução da Grécia, Roma e Europa cristã. Enterra 
Zeus, Júpiter, Alá, Cristo, Maomé. Enterra a “República” de Platão, a 
“Política” de Aristóteles, o “Discurso sobre o Método” de Descartes. O 
“Contrato Social” de Rousseau, “Crítica da Razão Pura” de Kant, “Fe-
nomenologia” de Hegel, “Zaratustra” de Nietzsche. Enterra a revolução 
francesa, russa, nazi, negra, revolução universitária de 1968. E enterra 
Spartacus, Marx, Lênin, Stálin, Trotsky, Mao, Che...

A Trilogia Amaútica deve, tem que ser traduzida para alemão, inglês, 
francês, russo, italiano. Deve, tem de penetrar no cérebro e no coração de 
todos os homens e mulheres do planeta Terra.

A Trilogia Amaútica, deve e tem de ser traduzida e publicada em todas 
as línguas do mundo.

O que falta a esta missão sagrada? Falta dinheiro. Onde se pode obtê-
-lo? A quem pedir? Aos Estados Unidos, a URSS, um país do continente 
europeu atual?

A intelectualidade da Metrópole (Europa), e da Periferia (Ásia, África, 
América) que têm as suas mentes petrificadas e as suas consciências esva-
ziadas, esta intelectualidade não fará, não pode fazer nada pela tradução e 
publicação da Trilogia Amáutica.

Então só resta exigir o pagamento dos 84.000 dólares que o Estado me 
deve pela apreensão da minha biblioteca8.

8 Em 9 de Abril de 1972, o Ministério do Interior prendeu-me. Prende Hilda Reina-
ga no Campo de Concentração de Achocalla, Alvaro Reinaga de 9 anos numa cela do 
Ministério, e Francisco Mamani Candia é assassinado...
Agentes desse Ministério se apoderam do meu mobiliário, roupas, comida e 14.000 
volumes da minha biblioteca; e transladam em caminhões, deixando a minha casa vazia.
No processo do Julgamento que segue ao Estado, a Parecer Fiscal, tal como a Mi-
nuta de Comunicação do Senado Nacional, insta o Governo Supremo a pagar $b. 
2.500.000 pelo confisco da minha biblioteca. O Poder Executivo emite a Resolução 
Suprema Nº 193726 de 30 de Dezembro de 1980, que prevê o pagamento de $b. 
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O Estado paga o que deve. O Estado com este fato salva a Bolívia, a 
América e o mundo. Mas, se não pagar, o Estado condena a Bolívia, a 
América e o mundo, condena a forca da crise, a fome, a escravidão e o 
massacre nuclear.

Salvando o mundo, a Bolívia conquista a mais alta glória para a hu-
manidade. Mas, se não salvar, então a Bolívia será a vergonha, a maldição 
mais sombria da humanidade, e como tal desaparecerá.

2.500.000. E em 21 de Janeiro de 1981, recebo como adiantamento, $400.000,00. 
Agora o Estado deve pagar $b. 2.100.000, que na alteração oficial da data da Resolu-
ção Suprema citada é de $b. 25 por dólar, $2.100.000 é equivalente a $84.000; este 
é o montante que o Estado me deve pagar.




