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“[S]audamos vocês, povos da selva, povos maias, nós, povos 
da montanha, somos também um povo índio sem nenhum Estado.”

Declaração de porta-voz do movimento curdo em 
território zapatista (México), 2015 (In: MOREL, 2016)

“De onde saem estes Mapuce? Debaixo das pedras?”. Contava Pety Piciñam,

minha ñuke (≈ mãe), que assim os wigka muitas vezes se perguntam, perplexos, ao

ter  de  lidar  com  o  “aparecimento”  de  novas  comunidades  mapuce1.  A  própria

historiografia  wigka mostra  que  foram  ao  menos  três  séculos  de  uma  ativa

resistência mapuce, de ambos os lados da Cordilheira (dos Andes): tanto em Gulu

mapu (≈ território do oeste; atual Chile) quanto em Puel mapu (≈ território do leste;

atual Argentina). Resistência esta impactada marcantemente com a guerra nos fins

do século XIX, conhecida como “Campanha do Deserto”, na sua versão argentina, e

“Pacificação da Araucania”, na versão chilena. Mas, apesar de toda a violência com

este avanço wigka sobre seu território2, o povo nação Mapuce “segue vivo, e de pé”,

como fazem questão de bradar.

O presente texto trata justamente desta façanha. Como é possível que o povo

Mapuce resista apesar do genocídio resultante das campanhas militares  wigka no

século XIX? Longe de aventar hipóteses “analíticas” sobre possíveis causas, quero

trazer ao diálogo alguns conceitos mapuce que ajudam a iluminar como os próprios

Mapuce compreendem-vivem este contexto. Trarei esses conceitos a partir de meu

convívio junto a Mapuce que vivem na província de Neuquén, norte da Patagônia

argentina. Este escrito faz parte de um projeto de pesquisa, desenvolvido no âmbito

do curso de doutorado em Sociologia e Antropologia da UFRJ – sob orientação do

1 Wigka  deriva da palavra  wigkupe, traduzida pelos Mapuce como ladrão ou usurpador. Todos os
conceitos, palavras e expressões mapuce serão aqui apresentadas em itálico e de acordo com o
grafemário Raguileo para o mapuzugun, o idioma mapuce. 
2 Não terei espaço aqui para tratar deste complexo conceito. Mas, de maneira resumida,  território
está relacionado ao espaço físico ou a paisagem habitada, e também ao cosmos como um todo.
Pode ser utilizado em referência ao espaço mais amplo sob domínio mapuce antes da guerra, de um
lado ao outro da Cordilheira, e também a espaços mais restritos relacionados a comunidades, tanto
rurais quanto urbanas.   



professor  Fernando  Rabossi,  que  pretende  produzir  uma  etnografia  sobre  a

cosmopolítica mapuce num cenário de intensos conflitos centrados na produção de

petróleo e gás.  

. Uma ética do respeito num mundo-fluxo

Muito  se  especula  na  literatura  acadêmica  sobre  quais  os  fatores  que

explicam  esses  3  séculos  de  resistência  mapuce,  como  bem  resume  Course

(2011:123):

A história da supremacia e resistência militar Mapuche aos espanhóis é bem
conhecida e  bem documentada.  […]  Entretanto,  a  questão de como um
grupo amplamente disperso de horticultores nômades sem uma estrutura
social hierárquica estabelecida pôde realizar tal façanha permanece até hoje
um mistério.

Para  Course,  uma  das  explicações  estaria  relacionada  ao  fato  de  que  a

“formação da pessoa Mapuche tem sido embebida num ethos de guerra” (2011:123),

uma reflexão que até parece fazer sentido, considerando a predisposição de minhas

amigas e amigos Mapuce para a luta. Porém, para os Mapuce o principal fator que

explica  essa resistência  à invasão  wigka é  a  capacidade de se comunicar  e  se

alinhar  com as distintas forças que circulam, povoam e constituem  waj  mapu  (≈

mundo, cosmos). E não a força física dos ce (≈ pessoa), como poderia se supor. 

Essa capacidade mapuce de comunicação e alinhamento com as forças do

cosmos  é  reconhecida  pelos  próprios  wigka.  Em  1944,  em  Chiuquilihuin3,

comunidade  mapuce localizada  próximo  à  cidade  de  Junín  de  Los  Andes,  na

Argentina, a neve já  durava dois  anos,  causando a morte de muitos animais de

criação, além de vários outros transtornos4. Naquele ano, fazia um bom tempo que

os Mapuce não faziam qualquer  rogativa (≈ cerimônia) em Chiuquilihuin.  Não se

sabe exatamente por que se havia parado de fazer as cerimônias. Um dos motivos

pode ter sido o fato de que na  comunidade havia gente proveniente de distintos

territórios,  tanto de  Puel mapu quanto de  Gulu mapu,  e que cada um tinha uma

maneira distinta de realizar as cerimônias. Ou talvez o fato de que pessoas maiores

3 Este  já  seria  um  nome  “castelhanizado”:  em  mapuzugun seria  Ciwkvjiwiñ,  nome  que  estaria
relacionado a um pássaro pequeno (ciwkv) e um curso d’água (jiwiñ).
4 Um livro sobre a “História de Junín de Los Andes” fala deste grande inverno de 1944, e menciona
um requerimento da então Comissão de Fomento de Junín de Los Andes ao Ministro do Interior da
Argentina para que reponha a perda de “5.950 ovelhas mães, 290 vacas e 290 cavalos” (LUNA,
2010:149) . 



(≈ mais velhas de idade) haviam falecido. Com o intuito de que a nevasca de dois

anos parasse, foi realizada uma cerimônia em Chiuquilihuin. O jagka piwke (em que

piwke ≈ coração), um tipo de oferenda feita a partir do coração de um animal, foi

disposto num local próximo ao local da  rogativa; o único local em que foi possível

retirar  a  neve.  Quando  a  neve  finalmente  baixou  havia  muitos  animais  mortos.

Depois  deste  evento  os  fazendeiros  (estancieros,  em  espanhol)  da  região

comentavam que os Mapuce tinham um grande “poder espiritual”, pois haviam feito

a neve cessar. Chegaram, durante um tempo, a doar animais para as cerimônias

que se realizava em Chiuquilihuin. 

Se por um lado os  wigka  reconhecem o “poder espiritual” dos Mapuce, por

outro ignoram as próprias forças em fluxo no mundo. O vulcão Lanin (ou Lanvn, em

mapuzugun)  é  um  dos  principais  “atrativos”  da  região  de  Junín  de  Los  Andes,

atraindo turistas que chegam não apenas pela Argentina, mas também pelo Chile.

Diariamente  vários  turistas  costumam  subir  o  Lanin,  ato  condenado  por  muitos

Mapuce. Quando começa a aumentar o fluxo de turistas subindo o  Lanin, este  se

irrita (se enoja, em espanhol) e fica completamente sem neve. Para os Mapuce um

pijan  mawiza  (em  que  pijan ≈  sagrado,  digno  de  ser  respeitado;  e  mawiza  ≈

montanha) completamente descoberto de neve é uma situação da esfera do total

absurdo. A  presença  de  neve  sobre  o  Lanin  está  diretamente  relacionada  à

disponibilidade de água, num cenário em que as secas em toda região tem sido uma

preocupação  recorrente  para  os  Mapuce.  Importante  dizer  que  em  Chiuquilihuin

inverno é sinônimo de neve (ou a expectativa dela), e que um inverno com pouca

neve é sinal de um verão de pouca água. 

É a irritação do Lanin que explica não apenas o tempo em que este ficou sem

neve, mas situações como a que será descrita a seguir. Era fevereiro de 2016 – alta

temporada para o turismo em toda região. Porém, naquele dia algo distinto havia

acontecido  com  um  grupo  de  doze  turistas  que  haviam  subido  o  Lanin.

Inesperadamente o “tempo se colocou feio”, com muita ventania, e o grupo “baixou

com uma emergência”:  dois turistas haviam ficados cegos. A cegueira havia sido

gerada pela combinação entre uma grande quantidade de cinzas (proveniente da

erupção do vulcão Calbuco, localizado no Chile,  em abril  de 2015) e a ventania

inesperada.  Porém,  estas  eram  causas  secundárias,  por  assim  dizer.  A causa

principal deste episódio era o estado de irritação do  Lanin,  o que demonstrava a

necessidade de se respeitar sua vontade, independente de ser Mapuce ou não. 



Estamos num universo povoado de muitos “seres-terrenos” (“earth-beings”),

para  usar  a  expressão  cunhada  por  De  La  Cadena  (2010),  que  possuem

sentimentos:  eles podem se irritar  ou se enfurecer.  E quando estes seres estão

irritados algo pode ocorrer com os humanos, como no caso desses dois turistas.

Uma formação montanhosa, como o  Lanin, é “algo ativo, não está disponível ou é

mera matéria-prima; e se pode atribuir sentimentos a eles como […] a vontade de

irritar-se, criar tempestades e levar a vida das pessoas [...]” (SILLA, 2016:152)5. 

Consequentemente estamos em um mundo no qual o respeito às vontades e

sentimentos desses seres é fundamental, por isso “deve-se pedir licença” (“hay que

se pedir permiso”) a eles, um comportamento difundido no mundo mapuce (GREBE,

1993;  BACIGALUPO,  2007;  COURSE,  2011;  CURTONI,  2011;  CLOUD,  2012;

ÁVILA, 2014). Deve-se pedir licença, por exemplo, ao chegar a algum lugar, antes

de se banhar em um rio, ao retirar uma pedra de algum lugar, ao retirar um pedaço

de uma planta. Entretanto, há coisas que não podem ser feitas nem mesmo com

esses pedidos,  como subir  o  Lanin,  ou  adentrar  em certos  lugares  –  como,  por

exemplo, a área de um determinado curso d’água. 

Esses pedidos costumam estar direcionados, mesmo que implicitamente no

discurso, aos gen associados a esses seres. Os gen rementem a este universo mais

amplo de mestres de animais, plantas, lugares, ambientes recorrentes nos mundos

ameríndios (FAUSTO, 2008; ERIKSON, 2012; NORTON, 2015; ARNOLD, 2016), e

em  geral  são  traduzidos  pelos  Mapuce  como  donos  (dueño em  espanhol).

Entretanto,  algumas de minhas amigas  e  amigos Mapuce preferem traduzir  gen

como uma “força ordenadora”, o que ao meu ver reforça o fato de que os gen são

considerados um dos vários tipos de  newen (≈ força ou energia) que fluem em e

conformam os diversos planos do cosmos. Course também concorda que a usual

tradução de gen enquanto dono ou mestre seria inadequada, já que trata-se não de

uma relação de propriedade ou posse, mas de continuidade entre o  gen  e o ente

correlato, numa “ontologia mapuche da força” (2011a:782). 

Os fluxos de newen perpassam tudo o que é considerado vivo e mesmo não-

vivo pela metafísica moderna ocidental,  ao mesmo tempo que origina cada vida

humana. Assim um rio, um vulcão, uma montanha, um lugar, uma pedra, o vento

todos são atualizações dos distintos  newen  (COURSE, 2011a).  Ao caminhar  por

5 O universo andino também está povoado desses seres-terrenos com sentimentos, como mostra o
próprio trabalho de De La Cadena (2010; 2015) e de outros antropólogos que atuam nos Andes, como
por exemplo Bugallo (2014) e Arnold (2016). 



esta paisagem de fluxos de forças é preciso ser cauteloso. Por isso é importante “ter

cuidado” ao andar pelo campo6. Ao andar de maneira descuidada um desses newen

pode afetar negativamente a pessoa, como o caso o de um senhor mapuce que saiu

a andar pelo campo e nunca mais voltou, e que foi encontrado morto tempos depois:

acabou ficando preso em um determinado lugar pelo respectivo gen. 

De maneira geral os gen não são visíveis à maior parte dos olhos humanos,

nem mesmo para os Mapuce. Porém há situações em que eles podem se revelar,

mesmo que por alguns instantes. Segundo Course (2011), quando um gen se revela

costuma apresentar-se  na  forma do  ser  ao  qual  está  relacionado.  Entretanto,  é

possível que assuma outras formas: como, por exemplo, o  gen  de um riacho em

uma das comunidades que visitei se apresentava na forma de uma ovelha. Os gen

também podem se  revelar  através  dos  pewma (≈  sonhos).  Voltarei  aos  sonhos

mapuce mais adiante.

Há  então  toda  uma ética  fundada  na  perspectiva  fundamental  de  que  “é

preciso respeitar” essas distintas forças, incluindo aí os gen7. E esta necessidade de

respeito não se trata apenas de “pedir licença”, mas também da forma de relacionar-

se com os distintos newen. A falta de respeito com relação a uma vertente de água

(que neste caso inclui “pedir licença” e limpá-la de maneira adequada), por exemplo,

pode fazer com que ela seque (RAMOS & SABATELLA, 2014; ÁVILA, 2014). 

. Uma cosmopolítica contra o fim do mundo 

A esta altura já deve estar claro o que implicam empreendimentos como a

produção de petróleo e gás entre outros projetos extrativos neste cosmos-fluxo (waj

mapu).  Aqui  um  curso  d’água  não  é  um  mero  “recurso  natural”  (RAMOS  &

SABATELLA, 2014), ou uma montanha não é simplesmente uma matéria-prima, algo

inerte e disponível para qualquer tipo de uso (SILLA, 2014). Como bem pontuou De

La  Cadena  (2010:357),  sobre  a  tentativa  de  implementação  de  um  projeto  de

mineração nos Andes peruano, 

Escavar  uma  montanha  para  abrir  uma  mina,  perfurar  o  subsolo  para
encontrar óleo, ou derrubar árvores para obter madeira produzem mais que
puro dano ambiental  ou crescimento econômico.  Estas atividades podem

6 Esta  palavra  geralmente  é  utilizada,  quando se  está  na cidade  para  referir-se  a  alguma área
mapuce rural, podendo seu uso se equivaler a um dos vários usos da palavra território. 
7 Aspecto também ressaltado por Course (2011) com relação aos Mapuce no Chile.



traduzir-se  na  violação  de  redes  de  posicionamento  que  fazem  a  vida
localmente possível–ou até mesmo a destruição do lugar.

No presente contexto, entretanto, as consequências são ainda mais graves do

que a “destruição do lugar”. O cosmos possui diversas dimensões, para cima e para

baixo.  O número  de  planos  pode  chegar  a  mais  de  oito,  mas  é  comum serem

nomeados principalmente três ou quatro planos: wenu mapu, ragiñ wenu mapu, pvji

mapu e miñce mapu, do mais acima ao mais abaixo, sendo que os ce habitam pvji

mapu (CANIULLAM, 1991). Todos estes planos estão interconectados pelos diversos

newen em fluxo, de maneira que o que estão fazendo debaixo da terra, para extrair

gás  e  petróleo,  não  só  vem afetando  gravemente  a  saúde  mapuce8 como  está

destruindo  waj  mapu como  um  todo.  Não  se  trata  apenas  da  perda  de  vidas

humanas, incluindo aí os próprios Mapuce, com o aumento da ocorrência de casos

de câncer em toda região9, da contaminação de fontes de abastecimento de água,

da perda de cabras e ovelhas (centrais no fluxo monetário e para a alimentação nas

comunidades mapuce) ou da perda de uma certa uma forma de estar ou viver-no-

mundo. O que está em risco, fundamentalmente, é o cosmos de maneira ampla. O

próprio fim do mundo.

Poderia-se  pensar  a  luta  mapuce  contra  a  presença  das  petroleiras

simplesmente a partir de “parâmetros da economia política e o vocabulário analítico

que ela torna disponível. […] [C]omo respostas indígenas à expropriação neoliberal

de  suas  terras,  ou  o  resultado  de  algo  como  ‘consciência  ambiental’.”  (DE  LA

CADENA, 2010:340). Não que esta perspectiva deva ser considerada incorreta, mas

ela  está  longe  de  ser  suficiente,  como  bem destacou  De  La  Cadena.  É  nesse

mesmo sentido  que os Mapuce,  em  luta  contra uma exploração de minérios na

província  de  Chubut  (Argentina),  concluíram  que  não  era  necessário  mobilizar

argumentos “científicos” no processo de diálogo com outros Mapuce: bastava falar

8 As  denúncias  dos  Mapuce  sobre  os  graves  impactos  sobre  a  saúde  pela  produção  de
hidrocarbonetos  começaram  a  ganhar  visibilidade  a  partir  dos  anos  1990,  a  partir  da  luta  das
comunidades de Paynemil e Kaxipayñ, ambas na província de Neuquén. Como parte dessa luta, e a
pedido dos Mapuce, uma instituição alemã realizou uma ampla avaliação dos impactos gerados pela
presença  das  petroleiras  nessas  comunidades,  incluindo  análises  clínicas,  que  comprovaram os
elevados índices de hidrocarbonetos e metais pesados presentes não apenas no solo e nos corpos
d’água,  mas também nos próprios corpos Mapuce  (UMWELTSCHUTZ DE ARGENTINA S. R.  L.,
2001). O cenário na região tende a piorar gravemente, como os próprios Mapuce vem alertando, com
a “descoberta” e a exploração do reservatório de gás não-convencional Vaca Muerta, cujo método
inicial  de  exploração  é  o  fraturamento  hidráulico,  ou  “fracking”,  conhecido  pelos  escandalosos
impactos que produz.
9 Não existem dados “oficiais”.  Segundo os Mapuce esses dados são inclusive acobertados pelo
governo provincial de Neuquén. 



nos termos do próprio “pensamento mapuce” (RAMOS & SABATELLA, 2014). Nos

termos de sua própria cosmopolítica, que traz para a arena não apenas os ce, mas

animais,  plantas,  montanhas,  lugares  e  vários  outros  seres,  bem  como  os

respectivos newen que se atualizam neles ao mesmo tempo que os originam. Uma

presença que “renega a separação entre ‘Natureza’ e ‘Humanidade’ sob o qual a

teoria  política  que  nosso  mundo  cumpre  foi  historicamente  fundada.”  (DE  LA

CADENA, 2010,  p.  342),  instaurando-se um verdadeiro “parlamentos das coisas”

(LATOUR, 1994[1991]). 

. Conhecimento que retorna, pessoas e território 

Volto à questão inicialmente colocada. A resistência mapuce é um resultado

do alinhamento dos  ce  nos distintos fluxos de força do cosmos.  E dentre esses

vários  newen, a continuidade do fluxo do chamado  kimvn, o conhecimento, é um

aspecto fundamental. O kimvn não surge nem se origina a partir de um ce, ou circula

exclusivamente entre os ce: ele é um atributo do cosmos como um todo, e por isso é

entendido como um de seus diversos newen-fluxo10. 

Nesse fluir de conhecimento, os maiores cumprem um papel central, como os

Mapuce costumam ressaltar  recorrentemente.  Por  isso,  o  convívio  cotidiano  dos

mais  jovens  com  os  mais  velhos  é  fundamental,  seja  tomando  um  mate,

compartilhando comida, num xawvn (≈ reunião, encontro, parlamento), numa ação-

direta de recuperação ou defesa do território, ou observando uma mais velha hilar ou

tecer o algodão. 

As mulheres  nitidamente  cumprem um papel  fundamental  na  continuidade

desse fluxo, especialmente após a  guerra. O tempo todo escuto histórias sobre a

importância de ensinamentos de mães e avós sobre o mapuzugun, e a importância

de  seguir  falando  o  idioma  mapuce,  sobre  tecer  com  algodão,  ou  sobre  a

importância de respeitar os gen e outros newen. 

A ruka (≈ casa) é então um espaço privilegiado do conhecimento. Mais que

isso: ela em si é também um fluxo de conhecimento. As casas possuíam uma porta

voltada para o oeste, e outra voltada para o leste, e a posição da luz do sol e das

10 Parece haver algo no conhecimento mapuce que remete à memória, no sentido bergsoniano do
termo (BERGSON, 2005[1907]). 



sombras no seu interior indicavam o transcorrer do dia. O seu buraco acima servia

não apenas ao escape da fumaça proveniente do fogo central, mas também como

forma de conectar-se com wenu mapu (≈ o plano superior do cosmos). 

Os  Mapuce  que  conheci  raramente  conversam,  mesmo  entre  si,  em

mapuzugun,  sendo  que  poucos  são  capazes  de  falar  mapuzugun  fluentemente.

Segundo Censabella (1999 apud RADOVICH, 2003) já não existem Mapuce que só

falem  mapuzugun.  Hernandez  (2003)  apresenta  uma estimativa  de  que  20% da

população  mapuce  na  argentina  fala  mapuzugun  –  um  universo  menor  em

comparação ao Chile.  A presença da Igreja Católica, e seu papel na disseminação

de escolas, contribuiu de maneira fundamental para a expansão do uso do espanhol

entre os Mapuce. Golluscio (2006) fala da violenta pressão para a “castelhanização”

sobre os Mapuce, através das escolas, desde o século XIX. A primeira geração de

Mapuce  que  frequentou  escolas  muitas  vezes  apanhava  dos  padres  por  falar

mapuzugun ou por não saber falar espanhol. Havia o medo de falar mapuzugun ou

de ensiná-lo aos mais jovens. 

Entretanto, assim como o conhecimento, o mapuzugun não é um atributo das

pessoas, uma fala dos ce: é a própria “fala da terra”.  

É preciso levar em consideração que o mapuzugun, não é o idioma das
pessoas, mas sim de todos os componentes de WAJ MAPU: por exemplo,
no canto do pássaro, no som da água podemos escutar o que os NEWEN
expressam, e com isso podemos alcançar a compreensão da fala da terra.
Por isso, a prática do MAPUZUGUN está vinculada também à identidade
territorial/TUWVN  das  comunidades,  já  que  se  encontra  em  vinculação
direta  com  os  diferentes  NEWEN  presentes  nos  territórios  [...].
(CONFEDERACIÓN MAPUCE DE NEUQUÉN, 2010:62, grifo meu).

Vê-se  então  que  o  idioma  mapuce  vai  muito  além  de  uma  expressão

linguística humana: ela é a forma de expressão do próprio conhecimento de  waj

mapu (CONFEDERACIÓN MAPUCE DE NEUQUÉN, 2010). O conhecimento é “uma

força que as pessoas carregam consigo, a força de suas histórias de relação com os

seres humanos e não-humanos de seu entorno, a força de seus lugares de origem.”

(RAMOS & SABATELLA, 2014:12). Percebe-se então as profundas implicações das

iniciativas  de  ensino  do  mapuzugun,  disseminadas  tanto  no  Chile  quanto  na

Argentina, e quase sempre capitaneadas pelos próprios Mapuce. Para além de uma

afirmação  de  diferenças  “étnicas”  ou  “culturais”,  aprender  mapuzugun  é  a

possibilidade  do  ce  retomar  um  importante  diálogo  com  os  diversos  newen

presentes no mundo. 



Por ser do domínio não de uma pessoa, mas do mundo como um todo, é que

“o conhecimento segue retornando”, como ensinou minha ñuke. Um eterno retorno

do conhecimento, numa espécie de colapsamento do tempo que atinge um extremo

através dos maci, como mostra Bacigalupo (2016;2007). 

Os maci são autoridades mapuce cuja atuação está relacionada às questões

de saúde/doença. Quando alguém está doente, seja Mapuce ou não Mapuce, e quer

se tratar de acordo com o médico mapuce, é um maci que esta pessoa irá buscar. Já

não existiriam mais  maci na Argentina, o que também seria um reflexo da  guerra:

muitos  foram assassinados,  de  maneira  que  aqueles  Mapuce  que  detinham ou

deveriam assumir este papel o negavam para proteger-se (EQUIPO DE MEDICINA

MAPUCE, s/d). 

Tornar-se  maci  independe  da  vontade  de  uma  pessoa,  é  o  reflexo  da

necessidade que certos  newen têm de circular conhecimentos, para que possam

inclusive se perpetuar eles mesmos enquanto fluxos, o que se dá através de uma

espécie de herança matri ou patrilinear. 

Cada pessoa que pode ter esta capacidade não é por que quis, se não
porque as forças da natureza,  o que diríamos  mapu newen,  sentiram a
necessidade de transmitir uma mensagem através de uma pessoa, do che,
por quê todos os newen em um momento determinado necessitam entregar
mensagem,  necessitam  equilibrar-se,  necessitam  entregar  seu
conhecimento  por  quê  também  necessitam  manter-se.  (CANIULLAM,
1991:129, grifo do autor).

Em geral  um quadro  constante  de  enfermidade,  que  a  medicina  wigka é

incapaz de tratar ou definir as causas, pode ser um sinal de que uma pessoa deve

assumir este papel. São ainda essas autoridades que vivenciam o kvymin (≈ transe):

um  estado  de  altíssimo  conhecimento  ou  o  “estado  de  maior  conhecimento

possível”11, e neste estado podem diagnosticar as causas de uma enfermidade. Não

terei espaço aqui para tratar da complexa relação dos maci com os diversos newen

e os diversos planos do cosmos, e dos distintos tipos de enfermidades que podem

afetar um ce12. Quis apenas destacar o papel central que cumprem nesse contínuo

retorno do conhecimento  e  no  processo de comunicação e alinhamento  com os

distintos  fluxos de forças do mundo,  motivo  pelo  qual  os  wigka prontamente  os

perseguiram e mataram durante a guerra. 

11 A palavra kimvn (≈ conhecimento) deriva de kvymin (CANIULLAM, 1991). 
12 Cf. Bacigalupo (2007; 2016).



Uma outra maneira de alinhar-se ao fluxo de conhecimentos são os pewma (≈

sonhos), conectando-se com os diversos  newen,  incluindo os  gen.  Uma pergunta

comum quando se está  tomando mate pela manhã é: “você sonhou?”.  Se sim, a

pessoa então irá narrar o seu sonho. Através dos sonhos pode se prever algo que

está  por  vir  (sonhar  com carne crua,  por  exemplo,  é  sinal  da  morte  de  alguém

próximo). Também podem transmitir a necessidade de se realizar alguma cerimônia

(como foi  o  caso da retomada da cerimônia  do  Lanin,  há  cerca  de nove anos).

Através de um sonho alguém pode comunicar-se com algum parente próximo já

falecido. Para os  maci, os sonhos são uma importante forma de conexão com os

distintos  fluxos  de  newen,  podendo  inclusive  participar  do  diagnóstico  de  algum

paciente (BACIGALUPO, 2007;2016).

Os nomes dos  ce também são em si conhecimento. Os nomes dados aos

bebês podem ser definidos com base em sonhos, e costumam apresentar relações

com seres e elementos presentes no entorno, com referências a animais, plantas,

lugares,  cursos  d’água,  neve,  cores,  números… Durante  a  guerra e  o  processo

subsequente de invasão  wigka, muitos nomes13 em  mapuzugun passaram por um

processo  de  “castelhanização”,  sendo  modificados  parcialmente  conforme  iam

sendo  registrados  nos  mecanismos  estatais,  ou  completamente  substituídos  por

nomes wigka. E isso teve consequências profundas, já que o nome de um ce deve

estar  relacionado  ao  seu  kvpan ou  “origem  familiar” e  seu  tuwvn ou  “origem

territorial”.

Por  mais  que  kvpan  e  tuwvn  sejam  apresentados  como  conceitos  em

separado, é impossível apartá-los completamente: um está diretamente conectado

ao  outro.  E  a  imbricação  entre  origem  familiar  e  origem  territorial  fica  explícita

quando o conceito de  território aparece em frases como “o meu território”  ou “o

território da minha família”. Neste contexto,  território  remete de uma só vez a um

lugar-paisagem e a descendência familiar da pessoa, uma maneira de falar sobre de

quais pessoas-lugar um alguém provém. É quase como se as pessoas e o território

onde vivem e de onde provêm fossem uno,  na  trama de  forças-fluxos  que é  o

cosmos. A busca por nomes relacionados a antepassados acaba sendo uma forma

de  descobrir  a  que  outros  possíveis  territórios  uma  pessoa  está  conectada,

13 Aqui incluo também os sobrenomes, já na lógica de nomeação de pessoas comum ao mundo
moderno-ocidental. Por mais que não saiba ao certo como eram os nomes atribuídos pelos Mapuce
(se continham apenas um nome, ou mais de um nome) antes da guerra.



considerando que a guerra resultou num radical processo de circulação de Mapuce,

cruzando a cordilheira de um lado ao outro, frente à escalada de violência wigka.

. Palavras finais: “nem chilenos, nem argentinos”

A guerra e a consequente invasão wigka sobre o território mapuce impactou

de  maneira  emblemática  o  fluxo  de  conhecimento  e  a  continuidade  do  próprio

mapuzugun no  cotidiano,  como  os  Mapuce  costumam  ressaltar.  Conforme  as

pessoas  foram buscando  outros  lugares  para  viver,  fugindo  da  violência,  novas

comunidades  se  formavam,  e  assim  se  reuniam  conhecimentos  acessados  ou

atualizados  a  partir  dos  territórios  de  origem.  Entretanto,  como  vimos,  o

conhecimento se origina de waj mapu e não dos ce: se origina de pedras, árvores,

animais, rios, montanhas, dos  gen  e das diversas outras forças que atravessam e

atualizam o cosmos. O território é o próprio conhecimento em fluxo.

Os  últimos  censos  populacionais  capitaneados  pelos  Estados  chileno  e

argentino,  baseados no critério  de  auto  identificação,  apontaram uma população

total  de mais de um milhão e setecentos mil  Mapuce (INDEC, 2012; INE, 2012).

Outras estimativas apontam que este número pode ser ainda maior (HERNANDÉZ,

2003; CONFEDERACIÓN MAPUCHE DE NEUQUÉN, 2010). Os Mapuce levantam

uma bandeira própria – a Wenu Foye – e se afirmam enquanto um povo nação, por

mais  que  estejam  espalhados  pelo  que  hoje  são  considerados  dois  Estados

nacionais. Levantar-se enquanto povo nação, e afirmar-se enquanto Mapuce – “nem

chilenos,  nem  argentinos”  –  num  contexto  altamente  racista  e  anti-indígena,  é

defender  a  possibilidade  de  uma certa  autonomia  mapuce,  apesar  da  presença

wigka  irrevogável  em seu  território.  É também  lutar,  não pela construção de um

“Estado-nação mapuce”, mas sim explorar as brechas dos Estados-nação postos na

construção de um espaço plurinacional. Uma luta que aponta, assim como o levante

curdo,  para  a  possibilidade  de  “ignora[r]  as  fronteiras  nacionais  existentes  sem

construir uma nova fronteira.” (VIVEIROS DE CASTRO, 2016:48). 

Mas o que está em jogo fundamentalmente nesta  luta,  para além de uma

superação das fronteiras  wigka,  é a defesa da continuidade do fluir de forças do

mundo:  da  própria  existência  desse  cosmos.  E  é  graças  ao  eterno  retorno  do

conhecimento que o povo Mapuche “segue vivo, e de pé”.   
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