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isabel rocha
colaboraçãopara a folha, no peru

O farfalhar da palha e o
ronco dosmotores de barcos
quenavegamao longe sãoos
únicosbarulhosque se escu-
tamemUrosArumaUro,uma
dasmais de90 ilhas flutuan-
tes que ocupam o lado peru-
ano do lago Titicaca.
Tocadaspor uma luz ama-

relada capaz de tornar qual-
quer “filtro-de-hipster-no-
instagram” desinteressante,
as ilhas têm atmosfera tran-
quila e acolhedora.
Mas,apesardoarseco,das

altas temperaturasedointen-
so azul das águas configura-
rem um cenário perfeito pa-
ra mergulhar, não é comum
encontrar uma pessoa cora-
josa o suficiente para nadar
naságuassagradasdoTitica-

ca —não por algum tipo de
convenção ou respeito, mas
simporque,vindasdasgelei-
ras, elasnãoestãoemtempe-
ratura tãoconvidativaassim.
Cercado pela cordilheira

dosAndes,nafronteiradoPe-
rucomaBolívia, o lagonave-
gável mais alto do mundo é
tão belo quanto grandioso:
são 8.300 quilômetros qua-
drados localizados amais de
3.800metros de altitude.
NochamadolagoMaior,ao

norte da península Capachi-
ca, as águas são agitadas e
podemchegaraos274metros
de profundidade.
Já ao sul da península, no

lagoMenor, a água é bastan-
te calma e as regiões mais
profundas não ultrapassam
os 20 metros. Foi ali que, há
centenas de anos, os uros se
estabeleceram.

Costumes
Descendentes de um dos

primeiros povos a habitar a
regiãodoTiticaca,osurossão
popularmente conhecidos
porviver sobre ilhasdepalha
queflutuamsobreolago.Mas

População fala língua
quase extinta no resto
do país, tem sistema
político próprio e usa
palha para quase tudo

ArquipélagoartificialhabitadopelosurosficanoTiticaca, lagonavegávelmaisaltodomundo,a3.800metrosdealtitude

Ilhasflutuantespreservamtradiçãomilenar

a verdade é que suas peculi-
aridadese tradiçõesvãomui-
to além disso.
Para lá das ilhas que rece-

bem famílias, mochileiros e
turistas, eles seguem se co-
municandoemaymará (idio-
madeseusantepassadospra-
ticamente extinto no restan-
tedopaís); realizandooferen-
das à Cota Mama (a divinda-
de da água); vestindo trajes
cujas cores, estampaseorna-
mentos indicam seu estado
civil; e saindo cedoparapes-
car e levar seus filhos a uma
dastrêsescolasprimáriasque
flutuam sobre o Titicaca.
“Quando ficam mais ve-

lhas, as crianças têm que ir
estudaremPuno [cidadecos-
teiraa cercade 15minutosde
barcoda região], pois nãohá
escolassecundáriasou facul-
dades aqui”, afirma JuanLu-
jano,presidentedaUrosAru-
ma Uro —uma das poucas
“ilhas-hotel” ondeépossível
pernoitar na região.
O sistema político da co-

munidade tambémébastan-
teparticular.Por lá, cada ilha
pertence a uma família e é
presididaporseupatriarca—
que deve se responsabilizar

pela segurança, pela manu-
tençãoepelaorganização in-
terna domicroterritório.
Cada ilha pode abrigar até

oito famílias e é composta,
basicamente, por “casasmo-
dernas” (que servem de mo-
radia e têm tamanho para
abrigar colchõesealgunsob-
jetos pessoais); “casas anti-
gas” (em formato cilíndrico,
semelhantes a uma choupa-
na, que funcionamcomode-
pósito); cozinha (pedras so-
bre as quais é possível acen-
der o fogo sem comprometer
o solodepalha); eummiran-
te (estruturamaiselevadaso-
bre a qual é possível ter vista
panorâmica da região).
Perci Leonardo, presiden-

teda ilhaSumaWilljta, expli-
ca que esses mirantes, que
hoje fazem a alegria dos tu-
ristas e não têm nenhuma
funçãopráticaparaosmora-
dores, foram fundamentais
para a comunicação entre as
ilhas no passado.
“Antes de haver celular,

era por meio deles que nós
nos comunicávamos. Quan-
do tínhamos algum proble-
ma subíamos nomirante pa-
ra avisar aos demais presi-

dentes”, diz Leonardo.
Extasiados com as peculi-

aridades do cenário e muni-
dos de celulares e de câme-
ras fotográficas,viajantesdos
quatro cantos do mundo fa-
zem fila para embarcar nas
chalanas turísticas, que par-
temdiariamentedocontinen-
te para visitar a comunidade
flutuante de perto.
Issonão impedequeos lo-

cais,descendentesdeumpo-
vo que já ocupava a região
dos Andes muito antes do
surgimento do Império Inca,
se mantenham fiéis às suas
rotinase tradiçõesmilenares.

totora
Àsmargens do lago é pos-

sível observar oqueos locais
chamam de totorales —neo-
logismo criado para descre-
ver osmaisde 11milhectares
ondea totora (espéciede jun-
co típico da região) cresce
abundantemente. Com bro-
tos fibrososeúmidos, aplan-
ta é rica em iodo e utilizada
medicinalmenteparaabaixar
a febre, aliviar queimaduras
de sol e até como alimento.
Como se não bastasse, é a

partir dessa palha, também,

que os uros constroem suas
ilhas,suascasas,suasembar-
cações e seus artesanatos.
Após a extração, a planta

é deixada ao sol durante cer-
ca de três semanas até atin-
gir umaspecto seco e amare-
lado para, finalmente, servir
dematéria-primadas ilhasda
comunidade.Oprocesso,que
vaidaedificaçãodosolo (por
meio deumagrupamentode
blocos de raízes) até a cons-
trução das casas, pode levar
anosesegueemcontínuama-
nutenção.
“O solo vai sendo compri-

midonaturalmenteconforme
caminhamos sobre ele e, por
isso, temos que colocar uma
nova camada de palha sobre
o chãoa cada 15diasmais ou
menos”,explica JuanLujano.

‘merCedes-benz’
Coroadas por grandes ca-

beças de puma (um dos ani-
mais sagrados da trilogia in-
ca) emovidas comaajudade
longos bastões que tocam o
fundo do lago, as embarca-
çõestípicastambémsãocons-
truídas a partir da totora.
Apesar de já não serem

mais utilizadas para os des-
locamentos diários dos uros
(que hoje recorrem a barcos
motorizados), elas fazem a
alegriados turistas e sãomo-
tivo de orgulho dos locais.
“É a nossa Mercedes-

Benz!”, brinca o presidente
da ilha SumaWilljta. Segun-
do Leonardo, a construção
desse tipode embarcação le-
va cerca de três meses e a vi-
da útil dela é de dois anos.
“Depois, devido ao conta-

to comaágua,a totora come-
ça a se deteriorar”, afirma.
Aos poucos, como cair da

noite, o silêncio quebrado
pelos turistas volta a tomar
conta da região e as primei-
ras estrelas começam a des-
pontar no horizonte —sem
deixar nenhuma dúvida so-
breoporquêdeos incas con-
siderarem esse um lugar sa-
grado.
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Menina brinca embarco feito com totora, junco comumna ilha deUros, no lago Titicaca

peru
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