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Em 1569, quase três décadas após a conquista do Chile,
começava a ser publicado um gigantesco poema de quase
22.000 versos denominado La Araucana, narrando episódios
militares do sul do Chile , nos quais seu autor, Alonso de Ercilla y
Zúftiga, participara como soldado da Coroa.
O poema impresso teria imediata repercussão na Espanha,
e logo correria pela Europa e América, criando diversos
imitadores e numerosas controvérsias. A primeira estrofe
apresentava o tom geral da obra:
No las damas, amor, no gentilezas
de caballeros canto enamorados,
ni las muestras, regalos y temezas
de amorosos afectos y cwdados;
mas el valor, los hechos, las proezas
de aquellos espaiioles esforzados
que a la cerviz de Arauco no domada
pusieron duro yugo por la espada. 1

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL P AULISTA "Júuo DE MESQUITA FILHO"
CÃMPUS DE FRANCA

O poema era um longo e vigoroso canto de admiração à
resistê ncia dos índios mapuches (chamados pelos espanhóis de
araucanos), exaltando sua bravura, e transformando suas ações
numa epopeia. A gesta da conquista espanhola ficava
obscurecida, quando não ridicularizada.
Chile, fértil província y senalada
en la región antártica famosa,
de remotas naciones respetada
1 ERClLLA. 1946, p. 57. O poema

foi publicado dm t rês partes. ao longo de 20 anos.
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por fuerte, principal y poderosa :
la gente que produce es tan granada,
tan soberbia, gallarda y belicosa,
que no ha sido por rey jamás regida
ni a extranjero dominio sometida. 2
Os heróis espanhóis figuravam sem relevo nem glória,
opacos, inclusive os mais eminentes, c omo o capitão Pedro de
Valdivia, conquistador do Chile, e seu sucessor, García Hurtado
de
Mendoza.
Estes
aparecem
agindo
a
distância,
indiferenciadas, irrelevantes. Em contrapartida, os mapuches
são descritos com grandiosidade, donos de si, iluminados,
dotados de genuína valentia, sempre a postos para defender seu
território, sua gente e sua dignidade, além de se destacarem
pelo trabalho e beleza:
Sonde gestos robustos, desbarbados,
bienformados los cuerpos y crecidos:
espaldas grandes, pechos levantados ,
recios miernbros, de nervios bien fomidos ;
ágiles, desenvueltos, alentados,
animosos, valientes, atrevidos,
duros en el trabajo y sufridores
de frios mortales, hambres y calores. 3
Caupolicán, um dos caciques principais, era representado
como sereno, magnânimo e justo; Lautaro, que deu morte a
V aldivia, como astuto e vivaz; Colocolo, como prudente e
sensato, contraposto a Tucapel, impulsivo e colérico; Galvarino,
indomável como um bárbaro. 4
A Guerra de Arauco - relatada no poema - teria as
batalhas mais encarniçadas no século XVI que, no imaginário
popular, prolongaram-se por todo o período colonial, sem dar
trégua às investidas espanholas. Além disso, os três séculos de
resistência tinham antecedentes, quando os mapuches

2
3

ERCILLA, 1946. p. 58
ERCILLA. 1946, p. 68

4

La Araucana foi anahsada por inúmeros autores. Aproveitamos alguns come ntários de

SOLAR CORREA. 1945. pp 21·52.
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conseguiram deter, com sua bravura, às margens do rio Maule, o
avanço do Império Inca em direção ao sul.
O poema de Ercilla abrira espaço para a funàação de uma
alegoria da coragem, amplamente consolidada: os mapuches
foram capazes de enfrentar com heroísmo e altivez um invasor
muito melhor equipado, resistindo e repelindo os intrusos por
trezentos anos, embora o próprio poema conclua com o triunfo
espanhol no século XVI, e o domínio e exploração de toda a
Araucanía por parte dos conquistadores, após a eliminação
gradual dos líderes indígenas .
Seguramente poucos leram o final da epopéia mas, como
sabemos, um mito, para se cristalizar, não tem por que mostrar
fidelidade histórica. O talento narrativo do autor, alé m do mais,
estimula a imaginação, antes da obediência a uma trama.
A narrativa de batalhas e de encontros individuais, não
tem igual. O ímpeto, o fragor, a voragem da luta, até em
seus mínimos detalhes, são transferidos - palpitantes - ao
poema, e ali se agitam e ressoam ainda. 5
A fantasia do autor, ao retratar os mapuches, pouco ajuda
no trabalho dos antropólogos, mas os torna humanos aos olhos
dos contemporâneos, neutralizando a imagem de barbárie que
era, por outros, forjada. No poema. os indígenas brotam como
almas espanholas em corpos mapuches: eles p e nsam, sentem e
agem como peninsulares da Renascença.
Os mais genuínos aspec tos da alma hispànica aparecem
refletidos no índio: o espírito cavalheiresco, o orgulho
nacional, a preocupação religiosa, o culto à mulher, a
generosidade e a honra. Até o amor do mapuche - quase
exclusivamente fisiológico
aparece no poema
transfigurado em um sentimento nobre e poético.6
Não tarda muito tempo e Ercilla é contestado e m sua
exaltação ao índio com a publicação, em 1596, de outro enorme
poema épico, Arauco Domado, com 16.000 versos, de autoria de

5
6

SOLAR CORREA. 1945. p . 34.
SOLAR CORREA. 1945. p. 42.
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Pedro de Ona. A intenção é celebrar as proezas espanholas e,
principalmente, restaurar o protagonismo de Don Garcia
Hurtado de Mendoza durante a Guerra de Arauco, que tena sido
tão minimizado por Ercilla. O poema é visto como uma grande
apologia, não encontrando a receptividade de seu predecessor,
talvez pelos exageros de imagens, adulação, e falta de força
narrativa, se comparado com La Araucana.
A obra de Ercilla transita com desenvoltura ao longo do
período colonial, encontrando sua consagração definitiva
durante a Independência.
Bernardo O 'Higgins, o pai da pátria, revela-se assíduo
leitor da obra. Em 1800 fundara em Londres, com Francisco de
Miranda, uma sociedade secreta com a finalidade de impulsionar
as independências das colônias espanholas, sociedade da qual
surgiram as Logias Lautarinas, homenageando com o nome o
toqui Lautaro e suas lutas descritas em La Araucana. Anos mais
tarde confessava a Miranda: "Mirad en mi, senor, tristes restos
de mi compaisano Lautaro; arde en mi pecha ese mismo espíritu
que libertó entonces a Arauco, mi patria, de sus opresores" .7 A
utilização alegórica da imagem do guerreiro mapuche na luta
contra a opressão espanhola não foi particularidade apenas de
O'Higgins, mas comum aos patriotas criollos, notando-se aqui
também o uso da região de Arauco como a "pátna" ancestral.
Outros patriotas manifestaram opiniões parecidas à de
O'Higgins.
Francisco Antomo Pinto, presidente do Chile em 1827-29,
escreveu em suas memórias:
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araucanos que 'luchan ante todo por la libertad ', insistindo que a
metrópole havia procedido de uma maneira tão inumana que 'los
índios fueron casi exterminados"' .9
Finalmente, para coroar a gesta de Arauco, os mapuches
são incorporados à letra do Hino Nacional, numa das estrofes:
Si pretende el cailón extran1ero
nuestros pueblos, asado, invadir,
desnudemos ai punto el acero
y sepamos vencer o morir.
Con su sangre el altivo araucano
nos legó por herencia e l valor,
y no tiembla la espada en la mano
defendiendo de Chile el honor.

Graças a Ercilla, e incorporados ao sentir da elite política e
intelectual, os mapuches tinham-se tornado mito de origem dos
chilenos e inventores de uma nação.
M apuches, emblema da barbárie

Em 1859, El Mercurio, principal jornal chileno da época,
editado em Valparaíso, publica uma série de artigos sobre os
mapuches:
El araucano de boy dia es tan hm1tado, astuto, feroz y
cobarde ai mismo tiempo, ingrato y vengativo. como su
progenitor dei tiempo de Ercilla; vive, come y bebe licor
coo exceso como antes ; no ban imitado, ni inventado nada
desde entonces, a excepción de la asimilación... del
caballo, que singularmente ha favorecido y desarrollado
sus costumbres salvajes. 10

Por primara vez leí en ese tiempo La Araucana de Erc1lla, y
nos reuníamos en corrillo para saborear su lectura. No era
porque gustáramos de las bellezas de su poesia ( ... ) sino
por las heroicas hazaiias de araucanos y espafloles. que
las considerábamos como propias, por ser compatriotas de
los primeros y descendientes de los segundos."

O artig o não provocou escândalo. Não era o primeiro e a ele
se sucederiam muitos outros de teor semelhante:

Outro patriota, Camilo Henríquez, fundador do primeiro
jornal chileno, La Aurora de Chile, "exaltava o caráter altivo dos

Han vuelto otra vez los índios a comenzar sus
depredaciones en los pueblos de la frontera . La provinda

7

1

Cit ado por CASANUEVA. 1998. p . 60
Citado por CASANUEVA. i998. p 58

9
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CASANUEVA. i998. p 59.
E/ Mercurio, 24 de maio de 1859. citado por BENOOA. 1996. p . 178
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de Arauco es nuevamente amenazada por esos bárbaros y
la inqu1etud y la alarma se ban estendido en las
poblac1ones dei sur. AI pnncip1ar esta luna han dado su
pnmer malón, habiendo sacnficado fam1ha s enteras de
md1os pacificos, matando e incendiando. Ya es llegado el
momento de emprender seriamente la campana contra esa
raza soberb1a y sangumaria, cuya sola presencia en esas
campaiias es una amenaza palpitante, una angustia para
las riquezas de las ricas províncias dei sur.11

Em 1859 havia ocorndo um levante contra o governo Montt
em diversas províncias do país, e os mapuches haviam se
dividido, com alguns grupos apoiando os rebeldes . Mas não era
esse o fundo do problema, e o jornal, em suas apreciações
étnicas, não era uma voz destoante.
Por trás da visão idílica do índio, cujo clímax tinha
acontecido na época da Independência, existira, na verdade,
uma outra, negativa, que se fora formando durante a colônia, 12 e
que passaria a ser dominante na segunda metade do século XIX.
A depreciação da população indígena perpassava agora a
imprensa, os intelectuais e o Estado. Mas não focava todos os
índios, de norte a sul. O alvo era principalmente os mapuches da
Araucanía, que ocupavam um vasto território que se estendia,
em meados do século XIX, do rio Biobío (na altura da cidade de
Concepción) até o no Toltén, uns 200 km ao sul, formando uma
espécie de cunha territorial, que dividia o Chile em duas partes.
Por essa razão esta zona era também conhecida como La
Frontera. Os mapuches constituíam o grupo indígena mais
numeroso do país.
A elite intelectual era quase unânime em não admitir a
existência de sociedades indígenas livres em territórios que se
consideravam fazendo parte da República. Essa elite. formada
pelas principais famílias patrícias chilenas, era em geral liberal,
do ponto de vista político, e positivista, no âmbito filosófico. Bem
relacionados, seus membros participavam ativamente da
política. dos negócios, da educação, da literatura e da produção
histórica.
11

E/ Mercuno, 1 de novembro de 1859. .::1lado por PINTO RODRÍGUEZ 200<' PP 12 1·22

11 Cf.

CASANOVA GUARDA. 1!?96.
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Estavam convencidos que as luzes do progresso, da razão,
da civilização, encarnadas na República. terminariam por
vencer e dissipar as trevas nas quais persistiam em viver
os habitantes para além do rio Bio-Bío.n

Era o caso dos dois principais historiadores chilenos do
século XIX, Diego Barros Arana e Ben1amín Vicuõa Mackenna.
Barros Arana foi reitor da Universidad de Chile, tendo
publicado em 1884 o primeiro volume de sua monumental
Historia General de Chile (16 volumes ao todo). Na obra
argumenta que a barbárie propna dos indios impedia a
exploração das terras de modo satisfatório; os índios eram
preguiçosos e ociosos, satisfazendo apenas as necessidades
mínimas de existência; não possuindo Estado e não conhecendo
a divisão do trabalho, estavam condenados a perpetuar-se no
estado de barbárie; ignoravam a propriedade privada, instalando
suas malocas em qualquer lugar, sem permissão de ninguém e
sem noção de limites; eram sombrios e reservados,
desconhecendo a conversação franca e familiar, se socializando
apenas com bebedeiras que habitualmente acabavam em brigas
sangrentas; e, por último, os índios apresentavam uma ausência
absoluta de fé religiosa, acreditando apenas em bárbaras
superstições. Assim, era um erro pensar que as aptidões
guerreiras dos índios chilenos, tão elogiadas, constituíssem uma
prova de "um notável desenvolvimento intelectual"; ao contrário,
"o exame de sua vida , seus costumes e sua indústna os coloca
em um nível muito inferior" . 14
Vicufia Mackenna, não menos ilustrado, foi autor de vasta
obra historiográfica, tendo sido também deputado, jornalista e
fazendeiro. Para este historiador os mapuches tinham sido "os
mais implacáveis inimigos de nossa independência", inclusive o
cacique Mariluán, "selvagem e perverso como todos os de sua
raça". Lautaro? Um traidor: "Fez por acaso outra coisa Lautaro, o
cavalariça de Valdivia, nas planícies de Tucapel, onde ele
mesmo cavou o túmulo de seu amo?" Vicuiia Mackenna era
fogoso, hiperbólico e exímio orador, mas não admitia que
pudesse correr por suas veias sangue mapuche: "nosso povo não
11 CASANUEVA. 1998. PP 67-68
CASANUEVA. 1998. PP 69-74.
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descende do bárbaro do Arauco, que jamais quis se submeter ao
estrangeiro nem a ele se aliar". Suas pesquisas demonstravam
que a contribuição indígena provém antes "dos primitivos
aborigines (... )que possuem um tipo marcado do índio peruano
ou de suas castas secundárias ... ", ou seja, de tribos do Chile
setentrional e central "ao norte do rio Maule" . is
No âmbito do Estado, as políticas indígenas e as posições
de políticos e altos funcionários do Executivo e Legislativo
seguiam, com matizes e raras exceções , concepções similares.
Um caso interessante é o do coronel Comelio Saavadra, autor do
Plano de ocupação da Araucanía. Foi intendente de Arauco,
deputado, senador e funcionário público exemplar. Envolveu-se
de corpo e alma no problema da Araucanía e não sossegou até
não ver implementadas aquelas que, segundo seu ponto de
vista, seriam as soluções. Sua visão do índio também passava
pela lente da civilização e barbárie, mas suas posições estavam
entre as progressistas da época. Sua obsessão, sincera, era
engrandecer a pátria com a incorporação dos novos territórios, e
para isso combateu com igual força os mapuches que impediam
a ocupação, como os especuladores de terras que queriam
apenas ganho pessoal. A civilização, para ele, estava associada
à colonização, às cidades, ao comércio, e à indústria; os
mapuches bárbaros eram aqueles que se opunham a essa
civilização. Foi partidário ferrenho da colonização estatal, que
evitaria a invasão privada e espontânea das terras indígenas e,
portanto, atenuaria os conflitos, as fugas e a posse ilegal. 15
Algumas vozes dissidentes apareceram também na
segunda metade do século, formadas por universitários,
religiosos e mesmo alguns indígenas. Eram vozes próindigenistas, mas com pouco eco. 17 Entre os intelectuais também
os havia; interessante foi Francisco Bilbao, famoso por integrar,
junto com José Victorino Lastarria, a chamada "Geração de
1842". Bilbao escreveu, em seu exílio na França, um opúsculo
intitulado Los araucanos, em que fundamenta como, a seu ver,
deveria ser a política que o Chile deveria seguir com os

CASANUEVA , 1998. pp. 75-76.
BENGOA, 1996. pp. 170·75.
17
Ver PINTO RODRÍGUEZ. 1996.
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mapuches. Neste texto apresenta imagens positivas dos
indígenas, como a seguinte:
1... 1 la vida solitaria, sus creencias guerreras, sus
tradiciones de victorias, han desenvuelto en ellos el orgullo
y los sentimientos caballerescos. Se llaman aucas,
hombres libres y hermanos. Se ve entre ellos una política y
urbanidad que sorprende en los salvajes; la hospitalidad
es una de sus virtudes y no hay viajero que no lo
atestigüe. 18

Para Bilbao, os índios não deviam ser vítimas da civilização
republicana. Mas poucas vozes concordantes apareceram e,
quando existentes foram, em geral, ignoradas, ou pior, como as
dele próprio, silenciadas.

Inclusão, exclusão e identidades
O que teria acontecido com o mapuche heróico e glorioso
da época da Independência, para se transfigurar, na segunda
metade do século XIX, em símbolo do atraso e da barbárie?
A resposta não nos parece simples e não pretendemos
aqui respondê-la, mas apresentar alguns elementos de reflexão
que possam indicar caminhos. Queremos comentar duas ordens
de questões: num primeiro conjunto, identificar as políticas de
Estado em relação à Araucanía, que mudaram radicalmente a
partir de 1850; as mudanças e tensões que vinham ocorrendo
dentro da própria Araucanía, e o pensamento racial que tomou
rumos excludentes. Num segundo conjunto gostaríamos de
relacionar questões mais gerais, que não respondem à pergunta
formulada, ao contrário, propõem temas suscitados pela
questão: parece-nos que uma resposta mais completa deveria
passar pela análise de um conjunto de fatores, que dizem
respeito ao percurso seguido em seu processo de formação pelo
Estado, a nação, o conceito de fronteira e a construção da
identidade nacional. Mas também requerer-se-ia entender a
evolução do conceito de pátria, nacionalidade, soberania, e

IS
16

18

Citado por CASANUEVA. 1998. p . 78.
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mesmo de cultura chilena. Não fazemos aqui essa discussão,
mas sugerimos alguns temas que a nosso ver permitem pensar
melhor na mudança radical que se processou, além de apontar a
complexidade do problema.
1. As primeiras décadas do século XIX caracterizaram-se
pelas lutas da Independência e, naquele momento, o ant1h1spanismo foi a marca registrada da elite patriota. A lembrança
do heroísmo e valentia da raça araucana seria, evidentemente,
um estímulo para as batalhas. um elemento d e congregação
para os patriotas, e também de diferenciação d iante dos
inimigos. Essa lembrança não apresentava pengos nem
concorrência, porque se tratava de grupos indígenas já
desaparecidos. Conseguida a Independência, o problema central
que se apresentava era a organização política do novo país, a
discussão de projetos de organização nacional que reunissem
todos os chilenos, ou seja, o tipo de governo, de Estado e as
formas de representação política. O caos se instalou até 1833,
quando sucederam-se diversos governos, golpes, const1tmções e
leis, não havendo nem consensos nem grupos hegemôrucos com
suficiente peso para impor um projeto. Nesse momento as
populações indígenas eram em geral esquecidas, não sendo
contemplados, nos projetos em discussão, nem seus integrantes
nem seus territórios.
Encontrada, porém, a fórmula de organização política
através de um Estado autoritário em 1833, surgiram outras
preocupações como a integração do território, a cnação de
instituições necessárias para o funcionamento do Estado, a
inclusão à nação de populações de origens diversas, e a
formação de uma memória nacional por meio da educação e
publicações oficiais. Fora discutida também a possibilidade de
estimular a imigração européia para efeitos de povoamento e de
disseminação de atitudes que se queria ver imitadas pelos
chilenos. 19 Nesse período a população indígena, leia-se
mapuche, já não era exaltada como na época da Independência,
mas tampouco hostilizada; a tônica era que continuasse a ser
ignorada.
" Ver PINTO RODRÍGUEZ. 2000. PP 78 -94
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A mudança radical em relação aos mapuches começou em
meados do século XIX, tornando-se dramática no final da década
de 1850, quando o governo central decidiu a ocupação da
Araucanía. Um conjunto de fatores internos e externos
impulsionou e precipitou a ocupação. Entre os externos a maior
demanda de alimentos do mercado mundial estimulava a
expansão interna das fronteiras agrícolas. Internamente, o
mercado de terras aptas para a agricultura estreitava-se com o
crescimento da economia, havendo cada vez maior pressão de
fazendeiros e especuladores de terras que mcursionavam
ilegalmente na Araucanía apossando-se de lotes. expulsando
índios, e criando inúmeros conflitos que eram respondidos pelas
comunidades indígenas. A elite econômica e seus meios de
comunicação ajudavam a radicalizar o clima, tornando-se cada
vez mais virulenta em seus ataques aos mapuches, com notícias
regulares sobre a barbárie indígena, a indolência, a
incapacidade de se civilizar e seu horror ao progresso. A tônica
seguia o pensamento racial europeu, amplamente lido e
reelaborado pelo pensamento local.
O levantamento de 1859 contra o governo central, ocorrido
em várias províncias, também se estendeu à Araucanía, havendo
facções de mapuches que apoiavam os revoltosos . Esta talvez
tenha sido a gota d' agua para o governo decidir iniciar a
ocupação militar da região. No que tocava aos mapuches. essa
ocupação consistiu numa vasta operação militar, com ocupação
e expropriação de terras, expulsão de populações indígenas,
incêndio de casas, massacres, assassinatos e morte de inúmeros
índios. A ocupação seguia um plano proposto pelo coronel
Comelio Saavedra. que contemplava a fundação de fortificações
militares, a criação de novas cidades, abertura de estradas,
colonização com estrangeiros, etc. A ocupação foi concluída em
1883, depois de vários picos de ação militar, os principais
ocorridos entre 1868-71 e 1880-81.2º Abria-se, a partir de então,
uma nova etapa na integração dos mapuches como minoria
étnica ao Estado chileno. Os velhos mecanismos de relações
fronteiriças estavam concluídos. A mudança na imagem do
zo Uma na.rrativa bastante pormenonzada d os coofutos mi!Jtares na Araucania encomrase em BENGOA. 1996. A ocupaçao ê anallsada em pro fundidade em PINTO RODRÍGUEZ.
2000. e as politicas indígenas em BOCCARA . 1999. Ver também NORAMBUENA. 1998.
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mapuche, em relação à da Independência, tinha obedecido a
considerações bastante práticas, da esfera econôm1ca e política,
muito distantes das meramente intelectuais.
2. O segundo conjunto de considerações dizem respeito a
alguns conceitos. A exaltação do mapuche durante a época da
Independência nao significara sua inclusão na nação chilena
durante o século XIX. O índio glorificado fora o índio histónco,
não o índio real. Desde o Regulamento Const1tuc1onal de 1812
até a Constituição de 1833, passando por outras sete leis
fundamentais preocupadas em dar um ordenamento 1undico,
político e social ao nascente país, não apareceram, claramente
definidos, nem os indígenas nem seus territórios. Houve nesse
período Constituições liberais e conservadoras, federativas e
unitárias e, em todas, o indígena, assim como outros segmentos
da população, foram excluídos da categoria de cidadãos. Já o
território foi incorporado juridicamente. ao menos a partir da
Constituição de 1822, mas de forma pouco clara. não havendo
referências precisas sobre as fronteiras do território, tanto que
ainda em meados do século urna das justificativas da ocupação
da Araucanía era a de proceder à incorporação deste território à
República. Alguns achavam que não pertencia, ou que pertencia,
mas não estava ocupado por chilenos, e sim por outra nação, os
mapuches. A divisão administrativa estabelecida pela
Constitwção de 1828 também parece não contemplar a
Araucanía, como se a região não fosse chilena: a província de
Arauco foi finalmente criada somente em 1852. 21
As primeiras décadas após a Independência, ou seja, a
partir de 1810 segundo a historiografia chilena (embora a
independência tenha sido conseguida, de fato, anos depois),
caracterizaram-se não só pela busca de fórmulas jurídicopolíticas para a definição do Estado, mas também pela
construção de uma nova nação, a chilena. O termo nação, no
entanto, era pouco usado; mais freqüente era o de pátria. Pátria,
nessa época, era em geral entendida como uma comunidade
natural, abarcando um espaço geográfico limitado em que se
tinha nascido. Diferente de nação, urna comunidade moderna,
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mas artificial, construída com um espaço geográfico e social
mais amplo. 22 Eram estas as categorias que estavam guiando a
elite pensante quando excluía os indígenas, ou havia matizes
mais profundos que sena necessano apreender? Note-se que
Francisco Antonio Pinto, já citado, ao comentar La Araucana, diz
que sentia as proezas de mapuches e espanhóis como próprias,
por ser compatriota dos primeiros e descendente dos segundos.
Isto é, compatriota por ter nascido na mesma terra, mas
descendente de espanhóis em decorrênc1a dos laços de sangue.
Os membros de uma nação, afinal, senam identificados pelo
lugar de nascimento ou pela ascendência?
A idéia de nação tornou-se mais complexa e, conforme
avançou o século, diversas variáveis foram acrescentadas. A
nação não era mais vista como uma construção basicamente
político-institucional - ao que parece, a noção mais comum -, no
estilo difundido pelo iluminismo e pela Revolução Francesa,
referida às formas de representação política e organização
jurídica concebidas e adotadas num contexto que implicava a
existência de um Estado e de uma base territorial de atuação
definida. Nessa acepção seriam chilenos, por exemplo, os
habitantes nascidos dentro do território e sujeitos ao mesmo
Estado. Ao conceito de nação foram incluídos elementos vindos
talvez do romantismo alemão, incorporando, em sua
caracterização, particularidades do âmbito da cultura. e não
apenas da esfera política; importava conhecer também os modos
de ser, de sentir, as tradições, os costumes, as rebgios1dades, a
língua, a história. Nesta segunda acepção a nação passa a ser,
antes de mais nada, "memória compartilhada, alma, espírito,
sentimento". 23 É um conceito que já está generalizado,
aparentemente, nos ensaístas da Geração do Centenário que,
desta forma, teriam tido menos problemas para incorporar os
mapuches dentro da "chilenidade" .
Os escritores e construtores da identidade nacional chilena
parecem seguir mais essa segunda linha. Mas no século XIX
havia a idéia de que para existir uma identidade (e diferenciar-se
de outras nações) deveria haver homogeneidade nas variáveis
11

21

Ver
81.

a discussao em CASANUEVA,

1998, pp 83-89 e PINTO RODR1GUEZ. 2000. PP 79.
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consideradas básicas para definir essa identidade. As principais
variáveis usadas foram geografia, raça, língua, religião, históna.
Como os mapuches poderiam ser considerados chllenos sem
fazer parte do território, sem falar espanhol e sem praticar o
catolicismo? A heterogeneidade podia ser uma ameaça à
unidade nacional; no limite, desagregá-la ou provocar conflitos
regionais incontroláveis. Essa idéia de homogeneidade
atravessou o século XIX e foi abandonada gradualmente (para
algumas variáveis) quando já ia bem avançado o século XX.
Com relação à noção de fronteira é interessante constatar
como ela mudou da primeira para a segunda metade do século
XIX. No momento da redação das Constituições, a idéia de
fronteira em relação aos indígenas era a de fronteira territorial ou
mera questão militar, somando-se a ela a sensação de lugar
afastado, perigoso e primitivo. Na segunda metade do século,
quando se optou pela ocupação da Araucanía, a noção de
fronteira mudou e se aproximou mais da idéia com a qual hoje a
historiografia mais trabalha: como espaço em que se chocam ou
encontram duas culturas, nascendo, em decorrência do encontro,
processos militares, econôrnicos, sociais , políticos e culturais
novos, isto é, um espaço que mais do que separar, promove
voluntária ou impositivamente uma mter-relação entre
desiguais, acabando por modificar ambas as culturas. Passa a
ser também um lugar de promissão. Esta idéia está por trás dos
promotores da chilenização da Araucanía, onde, em decorrência
do pensamento racial dominante, argumenta-se que uma cultura
superior, a chilena, se encontraria com uma inferior, a mapuche,
para seu próprio bem, mas também da pátria, pois se criariam
novos fluxos de comércio, novas formas de trabalho, e o
progresso e a civilização norteariam finalmente a região.

Considerações finais

A nação mapuche preexistiu ao Estado e à nação chilenas.
Seu território foi anexado juridicamente ao Estado chileno
quando ocorreu a Independência, mas não existiu até a segunda
metade do século XIX verdadeira preocupação (ou possibilidade
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real) de incorporá-lo política. econômica e militarmente ao
Estado nacional. Consolidado o Estado centralizado na década
de 1830 (o chamado. impropriamente, Estado "portaliano"),
surgiu a intenção de fortalecer as fronteiras nacionais e integrar
ao Estado os territórios do sul, norte e ilhas do Pacifico. No sul,
não havendo disposição dos mapuches de integrar-se (o que
significava ceder suas terras comunais, renunciar às suas formas
de organização social, à língua, religião, isto é, deixar de ser
mapuches, e passar a ser chilenos). o governo empreendeu a
integração pela força. Elaborou políticas de colonização em
terras mapuches, fundou cidades, construiu vias de
comunicação (estradas e depois ferrovias), ocupou militarmente
a região, e em paralelo, a elite intelectual, boa parte exercendo
funções no Estado, executivas ou legislativas, desenterrou, criou
e adaptou ideologias de exclusão, associando aos mapuches
estereótipos de atraso e barbárie.
Os índios continuaram sendo considerados fundadores da
nação, mas agora passavam a dividir o mérito com os espanhóis.
Os índios de que se falava não eram os que se mostraram
durante a colônia irredutíveis, mas aqueles que optaram por se
rniscigenar. Isto significava, por outra parte, que a contribuição
racial principal não caberia tanto aos mapuches residentes na
região da Araucanía, e sim aos índios do Valle Central, mais
flexíveis e hospitaleiros, tendo aceitado com menos resistência a
miscigenação.
Los indios mapuches dei centro, más pacíficos que los
araucanos puros y tan vigorosos como éstos, constituyeron
principalmente (... ) la raza chilena. En mucho menor escala
contribuyeron las araucanas que existían entre el Itata y el
Reloncaví a la formación de la raza. 24
Frutos dessas uniões seriam os atuais peões de fazenda,
resultado da fusão desses índios com os espanhóis.
De qualquer modo, os fundadores da nação nào eram mais
os índios 'puros', antigos ou modernos. Na verdade, o símbolo da
nação, o tipo nacional representativo, passava a ser o mestiço
(cruzamento de índio com espanhol) em suas várias versões,
24
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quer o huaso das zonas agrícolas do Chile central, ou o roto,
trabalhador das regiões mineiras do norte e das nascentes
indústrias das áreas urbanas. São principalmente estas figuras
mestiças as lembradas pela Geração do Centenário, quando ao
completar-se e comemorar-se 100 anos da gesta da
Independência, em 1910, a identidade chilena foi reavaliada e
remontada. Os mapuches, na simbologia da nação, tinham sido
derrotados. Seriam de agora em diante lembrados
utilitariamente, quando conveniente, em eventos militares, aulas
de educação cívica e nas histórias pátrias, e aceitas por curtos
instantes como ancestrais, principalmente em momentos de
crise ou de rituais patrióticos em que era preciso mostrar
bravura. Nesses instantes, seu gênio militar transfigurar-se-ia
em orgulho, mas apenas nesses. Gênio, afirmam dois autores da
época, enaltecido com toda a justiça em La Arauca.na, "esse livro
histórico e patriótico, que canta nossa terra, e exalta o valor de
seus filhos" ,25 escrito pelo não menos insigne Alonso de Ercilla,
"que imortalizou os indígenas, dando a suas proezas fama
imperecedoura" .26 Mas não se trata do indígena real e
contemporâneo de quem se fala, mas do índio histórico, da
fronteira, que viveu e morreu no século XVI.
Várias décadas haveriam de passar até que vozes proindigenistas aumentassem em número e influência e,
principalmente, surgissem vozes de dirigentes e de
organizações indígenas. Surpreendentemente, o censo de 1992
revelaria ao país que os indígenas nunca tinham desaparecido, e
constituíam, nesse ano, nada menos que um milhão de pessoas,
quase 10% da população.
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