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RESUMO: A conquista do Chile pelos espanhóis foi marcada pela grande resistência dos índios. 
Conforme a região ou etnia indígena existente, a resistência teve uma maior ou menor intensidade, mas o 
certo é que a colonização foi difícil e sangrenta, principalmente na região central onde se encontravam os 
mapuche, a maior etnia e a que mais resistiu ao completo domínio do colonizador. Quando adentraram as 
terras chilenas, os brancos europeus não imaginavam o que iriam encontrar. Estavam imbuídos pelo ideal 
da conquista de novas terras, de ouro, riquezas e ainda queriam salvar e converter os “bárbaros infiéis” 
que ali se encontravam a qualquer custo. Com um exército de caráter privado, com apenas uns poucos 
soldados profissionais e diante de uma forte resistência dos índios, os espanhóis necessitavam de ajuda. E 
esta veio da Igreja, principalmente através da Companhia de Jesus. Sem dúvida os jesuítas foram durante 
os séculos XVI, XVII e parte do XVIII o braço direito dos espanhóis na conquista do Chile e também em 
toda a América espanhola. Com seus sermões, confessionários, missões e dicionários em língua nativa 
seus integrantes foram aos poucos ganhando a confiança dos índios, incutindo no seio indígena os 
costumes e ritos católicos que com o passar dos anos provocou inúmeras mudanças que influenciaram e 
ajudaram na completa dominação das nações indígenas presentes nos territórios chilenos. Dentre os 
vários jesuítas que se destacaram neste processo, está o Padre Luis de Valdivia, figura de grande 
importância na atuação dos jesuítas na região da Araucanía chilena.  
 

  

1. ATUAÇÃO DA COMPANHIA DE JESUS NO CHILE.  

Quando a Igreja Católica adentrou o então “Novo Mundo” e deparou-se com os 

ameríndios, sua visão não foi diferente da visão laica. A ótica dos missionários também 

foi carregada de um sentimento de “superioridade”; tanto clérigos, quanto reis e 

governadores estavam voltados para um mesmo horizonte. A conquista material e 

espiritual da América consistia em trazer ao seu mundo os “bárbaros” desalmados, ao 

mesmo tempo em que tomavam posse de seus territórios. Acreditavam que tinham o 

direito, pois, eram pessoas esclarecidas, oriundas do meio cristão e estavam ungidas 

com a benção e permissão divina.  

Sem exceção, os representantes e agentes do Império Católico Espanhol, civis, 

militares e eclesiásticos, utilizaram práticas de conquista - cada qual a sua maneira - 

com o uso da violência, uma verdadeira cultura de guerra; a tradição medieval 

espanhola sacralizou essa cultura. O poder temporal confundia-se com o espiritual, 

assim, todos os inimigos de Deus eram definidos como inimigos do Império. Na 
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verdade era uma justificativa moral para a guerra. Em seu domínio sagrado os reis 

espanhóis receberam de Deus, por intermédio dos Papas o direito de dominação sobre 

os infiéis1.  

Mesmo os religiosos que possuíam uma proposta diferente para colonizar e 

converter, ou seja, aqueles clérigos que se destacaram por não acreditar cegamente que 

apenas a guerra seria a solução, apresentaram novas idéias e também achavam que a 

expropriação dos valores éticos, morais, materiais e seu meio de vida seriam 

imprescindíveis para os aborígenes rumarem ao “caminho da luz”. Dentro deste 

contexto, no caso chileno podemos citar o padre jesuíta Luis de Valdivia que também 

enxergava os indígenas como “povos bárbaros”,2 mas mesmo assim tentou implantar 

uma nova forma de propagar a sua religião. 

Para o espanhol, independentemente da política de colonização que seria 

utilizada ou da forma que fosse empregada, o consenso estava em que todos os povos 

americanos necessitavam da salvação. Para os membros da Companhia de Jesus os 

novos povos encontrados estavam a serviço de Satanás e tinham que ser salvos, mesmo 

que para isto fosse necessário o uso das armas. A participação dos jesuítas na 

colonização chilena foi sem dúvida um dos fatores de desequilíbrio a favor dos 

espanhóis nas batalhas pela submissão total dos índios. Claro que não se pode afirmar 

que os resultados foram imediatos, mas até sua expulsão no século XVIII, seus métodos 

produziram inegáveis transformações no mundo indígena, mais precisamente no seu 

meio religioso, quer pela completa conversão ou pela incorporação de conceitos e ritos 

católicos aos seus costumes. 

Durante o período inicial da ocupação do território chileno, a participação da 

Igreja havia sido pálida e esporádica, sem efeito algum, mas com a chegada dos 

seguidores de Ignácio de Loyola no final do século XVI e início do século XVII o 

contexto começou a ser alterado, principalmente no território araucano. Neste território 

localizado na região centro-sul chilena os mapuche, principal etnia ali existente, 

propiciaram uma grande resistência dando origem a uma guerra denominada pelos 

espanhóis de Guerra de Arauco.  

                                            
1 PINTO, Jorge. et. Al. Op. Cit, p. 77. 
2 Carta de P. Luis de Valdivia, Lebu, 16 de diciembre de 1612, in José Maria BLANCO. Historia 

documentada de los mártires de Elicura en la Araucanía. Buenos Aires.1937. p. 524 apud ibid. p. 76. 
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A religiosidade mapuche girava em torno de rituais sagrados, complementados 

por crenças. A idéia central está na manutenção do cosmos; também acreditavam na luta 

do bem contra o mal, na continuidade dos vivos e dos mortos, na relação que tinham 

com os antepassados, enfim acreditavam no seu admapu (que pode ser entendido como 

o dom recebido das divindades e dos antepassados).3  

Jerônimo de Vivar, um espanhol que participou de expedições ao território 

chileno, foi o primeiro a produzir uma crônica sobre os povos originários do Chile; 

dentre seus relatos descreve alguns ritos e crenças dos mapuche. Tais como a adoração 

ao Sol e a Lua, os quais, ele acreditava que foram herdados dos Incas e culto ao 

demônio (Pillan); afirma que eles não possuíam uma casa de adoração, templo ou 

ídolos. O “vínculo” com “as divindades” era feito através das festas, onde se 

entregavam aos prazeres. Enfeitavam-se, pintavam-se e usavam suas melhores vestes e 

jóias e ingeriam grande quantidade de bebida4.    

Foi neste âmbito de rituais e crenças que os jesuítas concentraram seus esforços. 

O primeiro costume católico a ser adotado pelos índios foi o batismo, justamente por ter 

a sua volta todo um ritual e não pelo fato de indicar sua “entrada no reino dos céus”. 

Novos costumes foram incorporados, mas jamais os mapuche abandonaram seus rituais 

sagrados, apenas integraram novos ritos, sem excluir os já existentes; isto acabou se 

constituindo num fator muito importante, ajudando a impedir esta sociedade indígena de 

ruir mediante a invasão européia.  

Na verdade o batismo foi introduzido no Chile antes da entrada dos jesuítas, 

num processo chamado de “primeira evangelização”. Entenda-se por primeira 

evangelização a sacramentalização inicial dos índios através do batismo, feita pelos 

religiosos que adentraram o território chileno durante os primórdios da colonização no 

século XVI. Na região araucana foi efetuado pelos bispos da cidade de Concepción, 

pelos missioneiros franciscanos, dominicanos e outros que por ali estiveram5.   

O batismo não só foi o primeiro, mas também um dos mais importantes. Para ser 

executado necessitava de um clérigo, o que tornava sua presença constante na 

                                            
3 FOERSTER G., Rolf. Jesuitas y Mapuches: 1593-1767. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 

1996. 
p.369-371. 
4 VIVAR, Jerônimo de. Crônica de los Reinos de Chile. Edición de Angel Barral Gómez.  Madrid: 
Dastin, 2001. p. 222. 
5 FOERSTER G, Rolf. Introducción a la religiosidad mapuche. Santiago de Chile: Editorial 
Universitária, 1993. p. 21 
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comunidade indígena, favorecendo e aumentando sua influência cada dia mais. Quando 

no ano de 1598 os mapuche deram início a vários levantes contra os espanhóis, 

chegando a retomar de volta seu território e criando uma linha de fronteira, a primeira 

evangelização foi de suma importância para os espanhóis, pois na concepção católica, 

como haviam sido batizados estes índios rebeldes foram qualificados como apóstatas, o 

que serviu para a legitimar a guerra a “sangue e fogo”6, amplamente utilizada pelos 

europeus.  

Novos ritos aos poucos foram introduzidos, como exemplo, dar as divindades 

indígenas nomes católicos. Outros costumes de grande importância: os parlamentos, as 

discussões e os sermões, que, foram muito úteis para a pacificação dos conflitos. A 

capacidade jesuítica de entender a importância dos rituais para a civilização mapuche, 

juntamente com seu alto poder de persuasão psicológica fez da Companhia de Jesus o 

principal braço da Igreja no Chile, sua principal força colonizadora, ajudando sem 

dúvida a Espanha a obter êxito7. Vários foram seus representantes, dentre eles: Baltazar 

Piñas, Gabriel de Veja, Hernando de Aguilera, Horacio Vecchi, Diego de Rosales, 

Alonso de Ovalle, e com destaque Luis de Valdivia,8 devido à sua proposta de 

conversão indígena de um modo diferente do que era praticado no território chileno 

neste período.  

 

2. PADRE LUIS DE VALDIVIA  

Luis de Valdivia, nascido em Granada no ano de 1562 ingressou aos vinte anos 

na Companhia de Jesus e recebeu a Ordem Sacerdotal em 1589. No mesmo ano 

embarcou para a América mais precisamente para o Peru como missionário iniciando 

imediatamente contato com os índios Aimarás às margens do Lago Titicaca. Este 

período foi de grande aprendizado, sendo importantíssimo na sua formação como 

jesuíta, ajudando-o a criar métodos de evangelização dos indígenas na sua língua e na 

influência de sua cultura9.  

As primeiras missões jesuíticas foram enviadas ao Chile somente no ano de 

1593. Na verdade o Rei da Espanha Felipe III tentou inicialmente enviar missões a 

                                            
6  Ibidem. 
7 FOERSTER G, Rolf. Loc. Cit. 
8 Ibidem. 
9 ZAPATER, Horacio. La búsqueda de la paz en la Guerra de Arauco: Padre Luis de Valdivia. Santiago 
de Chile: Editorial Andrés Bello, 1992. p. 19-37. 
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partir de 1577, mas por diversas razões não foi possível; a possibilidade surgiu somente 

nos anos seguintes. Inicialmente foram enviados seis padres e dois “irmãos 

colaboradores”, e dentre eles estava o padre Valdivia10.  Esta junta de missionários 

instalou-se em Santiago formando o Colégio da Ordem, ficando Luis de Valdivia 

encarregado da catequese dos índios. 

Entre os anos de 1597 e 1599, Valdivia dedicou-se exclusivamente a estudar 

diversas línguas indígenas existentes no reino chileno: mapudungun, allentiac e 

millcayac dos Huarpes de Cuyo, índios residentes em Santiago. Durante este período 

recolheu e produziu diversos materiais: artes, vocabulários, confessionários, sermões e 

catecismos, os quais foram publicados, posteriormente na cidade de Lima, capital do 

Vice-Reinado do Peru. Uma de suas principais virtudes foi sua incansável dedicação em 

difundir a fé católica entre os índios, tanto os aliados quanto prisioneiros de guerra.  

Entre anos de 1602 a 1605, foi enviado ao Peru para estudar Teologia e diante 

das notícias de que a situação no Chile estava se agravando com os levantes indígenas 

começou a amadurecer sua idéia de “guerra defensiva”, comprometendo seus planos e 

ações no intuito de pacificar os índios, acabar com a escravidão e finalmente poder 

evangelizar. Encontrou apoio às suas idéias em religiosos residentes no Peru, em altos 

funcionários e até no próprio Vice-Rei. Seus esforços começaram a ter recompensa no 

ano de 1604 quando foi convocada uma junta para decidir sobre o fim da escravidão. No 

ano seguinte juntamente com o governador do Chile, Alonso García Ramón, voltou a 

Araucanía e iniciou os diálogos com os chefes indígenas para a busca da paz11.  

Manteve vários contatos com os caciques (ülmenes) e guerreiros (conas) 

mapuche, tentando impor sua doutrina sem recorrer às armas nem à violência; 

recorrendo apenas ao diálogo. Claro que na ótica de Valdivia e em geral de todos os 

europeus do século XVI a violência estava apenas no uso de armas, da violência física; 

não passava por sua cabeça que a imposição de novos costumes e uma nova religião aos 

aborígines americanos também se tratava de uma nova forma de violência.  

Valdivia encontrou grande resistência, pois os araucanos não se dispunham a 

aceitar as idéias do homem branco referentes a Deus e ao pecado. Em sua sociedade 

alguns atos considerados indevidos pela Igreja Católica, eram de práticas comuns; entre 

eles a poligamia e bebedeiras. Recusavam-se principalmente a abandonar seus deuses, 
                                            
10 ZAPATER, Horacio.Loc. Cit. 
11 ZAPATER, Horacio.Loc. Cit. 
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principalmente o deus Pillán, pois, segundo os índios, é ele o senhor da vida, da morte e 

quem leva os guerreiros e caciques ao plano superior. Apesar de seus esforços, a 

natureza mapuche de não se deixar influenciar e nem dominar facilmente, permaneceu 

firme levando por terra todos os esforços de Luis de Valdivia. Este acabou por perder o 

apoio do governador que foi influenciado pelo encomenderos; desiludido com o 

fracasso e abatido pela morte de seu principal ajudante, Diego de Atenas, morto pelos 

próprios índios, voltou ao Peru no ano de 160612.  

Apesar deste primeiro percalço não desistiu, e mesmo estando no Peru, 

continuou sua luta fazendo levantamentos teológicos, éticos e jurídicos do que ele 

chamava guerra defensiva. Em 1607 escreveu ao Rei da Espanha expondo 

possibilidades para o término dos conflitos no território araucano. Seriam elas: primeira 

- impor a escravidão apenas aos índios rebeldes, que participassem da guerra, mas esta 

opção esbarrava nas Cédulas Reais, editadas pelo rei que proibia qualquer tipo de 

escravidão e que também seria combatida pelos próprios índios que não aceitariam 

docilmente a escravidão; segunda – cobrar impostos, a dita encomienda tributária que 

prontamente seria rejeitada pelos índios, pois, devido a sua natureza guerreira, não se 

sujeitariam a qualquer imposto pela sua liberdade sem antes lutar; e finalmente a 

terceira – a guerra defensiva, reconhecendo os índios como seres humanos que 

precisavam apenas de conversão e não de escravidão13.  

 

2.2 IDEALIZAÇÃO DA GUERRA DEFENSIVA 

Os planos da guerra defensiva foram expostos ao Rei da Espanha, Sua Majestade 

Felipe III, através de seu Ouvidor Juan de Villela em 03 de junho de 1607. Vários 

aspectos dos conflitos ocorridos durante sessenta anos de combates e hostilidades foram 

abordados no intuito de convencer o Rei; mas basicamente seu projeto consistia em 

definir as margens do rio Biobío, como uma fronteira bem fortificada para defender os 

estabelecimentos espanhóis. Com o término da guerra os ânimos dos índios guerreiros 

seriam amainados e iniciariam a catequização da Araucanía; ao mesmo tempo os 

espanhóis e criollos residentes ao norte da linha de fronteira seriam beneficiados pela 

                                            
12 ZAPATER, Horacio.Loc. Cit. 
13 ZAPATER, Horacio.Loc. Cit 
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paz. O monarca convocou uma junta (Conselho de Guerra das Índias) para debaterem a 

guerra em 23 de fevereiro de 160814. 

Durante as reuniões da junta surgiram opiniões de peso, mas antagônicas; a do 

governador do Chile, Alonso García Ramón, que desejava mais recursos para a 

continuidade da guerra ofensiva e contra a guerra defensiva, sendo esta posição também 

a opinião dos encomenderos; a posição do Ouvidor Juan de Villela era favorável à 

guerra defensiva, opinião esta seguida pela maioria da junta nomeada por Felipe III. Os 

admiradores da guerra ofensiva não foram totalmente contrariados, conseguindo do rei 

autorização para escravizar os índios que continuassem os ataques e fossem capturados. 

Ficara claro que a posição em relação à resistência indígena não tinha do governo 

espanhol uma linha clara e definida. Em 1609 o governador do Chile, enviou novamente 

pedido ao Rei para o envio de reforços militares para o término da guerra, conseguindo 

importante apoio do ex-governador do Chile e conselheiro do rei Don Alonso de 

Sotomayor. Ao mesmo tempo, Luis de Valdivia seguia até a península para a defesa de 

suas idéias perante o Rei e o Conselho de Guerra das Índias15.  

Em 1610 os favoráveis a uma guerra ofensiva sofreram um duro golpe em suas 

pretensões devido à morte de Don Alonso de Sotomayor, sem dúvida seu maior 

representante. Após incontáveis debates a Junta decidiu por uma linha de fronteira no 

rio Biobío; sendo esta resolução inicialmente aprovada pelo monarca Felipe III, faltando 

apenas à ratificação de uma Junta de Notáveis do Vice-Reinado do Peru. Esta junta 

formada por ouvidores, prelados, militares e outras personalidades de destaques, 

aprovaram a guerra defensiva por unanimidade em 22 de novembro de 1610. Alguns 

dias depois foi convocada uma nova reunião da Junta com o intuito de ouvir o 

representante dos criollos e espanhóis residentes no Chile, Frei Jerónimo de Hinojosa; 

suas argumentações não obtiveram êxito e a guerra defensiva foi mantida. No ano de 

1612 o marquês de Montesclaros, Vice Rei do Peru, expediu autorização e delegou 

amplos poderes a Valdivia para colocar em prática sua idéia, resultando na pacificação 

da Araucania. Logo no início Luis de Valdivia percebeu que alcançar a paz e pacificar 

um território onde durante toda a segunda metade do século XVI e início do XVII 

                                            
14 ZAPATER, Horacio.Loc. Cit. 
15 ZAPATER, Horacio.Loc. Cit. 
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existiram apenas guerras e rancores, seria uma tarefa dolorosa; foi por estes motivos que 

exigiu plenos poderes políticos e eclesiásticos16.  

 

2.3. PRÁTICA DA GUERRA DEFENSIVA 

Em maio do ano de 1612 Valdivia regressou ao Chile depois de longo período 

na Espanha, trazendo consigo as autorizações legais para a implantação da guerra 

defensiva. Iniciou imediatamente os contatos com os caciques de toda a região. 

Primeiramente declarou a paz no território araucano, tendo nesta iniciativa o apoio das 

máximas autoridades, tanto da metrópole quanto da colônia, ou seja, do rei da Espanha 

e o vice-rei do Peru, contando inclusive com o apoio vindo de Roma. Sustentava que a 

pacificação só viria com o término das hostilidades; a guerra a sangue e fogo não teria 

um fim. O extermínio da população indígena seria um preço muito alto a ser pago; 

mesmo a guerra civil entre os índios rebeldes e índios amigos não seria solução e não 

proporcionaria a paz tão almejada, sem falar no custo financeiro que pesava sobre o 

Estado espanhol. A pobreza e miséria imperavam no Chile após tantos anos de 

combates que tinham impedido o progresso17.  

Adotou-se oficialmente como linha fronteiriça o Rio Biobío. Alguns fortes 

localizados na parte destinada aos mapuche foram desativados, fazendo com que 

encomenderos também se retirassem da região. Com estas atitudes a política indígena 

tomou um caráter totalmente defensivo; encerraram-se oficialmente os ataques, estando 

proibidos os criollos de executarem qualquer agressão através das armas.   

O ponto principal defendido por Luis de Valdivia foi à eliminação total da 

escravidão. Com a oficialização da política escravista após o grande levante indígena de 

1598, as terras indígenas tornaram-se campos de abastecimento de mão-de-obra, onde 

os invasores usaram e abusaram com suas incursões predatórias. Ele acreditava e 

apontava que o principal motivo da resistência mapuche a aculturação espanhola seria a 

escravidão que lhes impunham.  

O padre havia conseguido enorme credibilidade junto ao Rei, a ponto deste 

conceder aos índios vários “privilégios”: primeiro – perdão geral pela resistência 

empregada no passado; segundo – o direito de ficarem livres em suas terras, sem 

ninguém incomodá-los; terceiro – não seriam subordinados a nenhum encomendero, 
                                            
16 ZAPATER, Horacio.Loc. Cit. 
17FOERSTER op. cit. p. 135-139 
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podendo ser o que desejassem; quarto – estavam livres da obrigação de garimpar ouro; 

quinto – não mais tinham obrigação de prestar serviços particulares, apenas o fariam por 

vontade própria ou em troca de pagamento, mas, deveriam ajudar nas plantações para 

sustento dos fortes, tanto do lado norte como ao sul do Biobío, e seriam remunerados 

pelo serviço; sexto – decretava-se o fim da escravidão para os índios amigos do norte, 

os índios recém pacificados e os índios rebeldes que abandonassem a guerra e se 

convertessem18.  

Estas medidas foram de suma importância para a implantação das idéias de 

Valdivia, não significando que os araucanos teriam inteira liberdade e autonomia nesta 

nova relação com os colonizadores. Na verdade para o reino eles passaram a serem 

considerados como vassalos e também teriam as seguintes obrigações: primeira – 

aceitar os padres que o rei estava enviando para lhes ensinar o caminho do céu. Seriam 

os jesuítas que intercederiam pela causa indígena perante os governantes; segunda – as 

regiões que aderissem ao fim da guerra deveriam devolver todas as espanholas ou 

criollas que estivessem como cativas; terceira – a província que estivesse ligada ao mar 

e tivesse algum porto em seus domínios estaria obrigada a ajudar a defendê-lo contra os 

inimigos da coroa espanhola. Se fosse necessário à construção de um forte para a 

defesa, os índios deveriam plantar os alimentos para o sustento do mesmo; quarto – a 

província que desse a paz deveria permitir e dar segurança para transitar por terra até a 

cidade de Chiloé.19 Em seu projeto Valdivia também tencionava a cobrança de tributos, 

não de imediato, mas aos poucos. Acreditava que conforme os índios fossem sendo 

convertidos iriam assumir a obrigação de pagar seus impostos à Coroa. Inicialmente a 

contribuição seria descontada de seus pagamentos pelos serviços prestados, e com o 

passar do tempo eles mesmos se acostumariam e fariam o pagamento.20  

Nestas questões Luis de Valdivia assemelha-se a outro religioso, Bartolomé de 

Las Casas na sua crítica as encomiendas; em sua opinião os índios deveriam ser 

independentes dos espanhóis e vassalos do mesmo Rei21.    

Logo em seu primeiro ano a guerra defensiva sofreu seu primeiro impacto 

negativo. Dois padres e um missionário foram mortos no dia 14 de dezembro de 1612 

por um cacique. O cacique ficou revoltado com a perda de suas esposas e filhas, dentre 
                                            
18 FOERSTER G. Rolf. Loc. Cit. 
19 FOERSTER G. Rolf. Loc. Cit. 
20 FOERSTER G. Rolf. Loc. Cit. 
21 ZAPATER. op. cit.  p.44. 
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elas uma espanhola cativa, que haviam fugido; segundo os religiosos elas haviam se 

convertido e se recusavam a voltar a viver com o cacique, o que provocou a ira do 

mesmo. Este fato foi um acontecimento inesperado que serviu para os críticos de 

Valdivia aumentarem a pressão para a volta do emprego das armas.22 Mesmo sob 

protestos o projeto foi mantido e os jesuítas protagonistas do episódio foram 

transformados em mártires.  

Os jesuítas intensificaram suas missões, percorrendo todo o território araucano, 

pregando, batizando, fundando missões. Transformaram-se nos porta-vozes dos 

mapuche frente ao Império e ao mesmo tempo tentavam mostrar o caminho de sua fé 

aos índios. Sua expansão atingiu não só a araucania, mas também territórios vizinhos. A 

guerra defensiva segundo Valdivia deveria alcançar a todos os índios, não só os 

rebeldes, mas também aos que estavam pacificados ou escravizados.23 

A maior dificuldade que os missionários encontraram em suas campanhas para 

evangelizar os indígenas foi sem dúvida à poligamia entre os mesmos. Não só entre os 

rebeldes; existia inclusive entre aqueles que já estavam pacificados. Esta não era apenas 

uma questão de interesses carnais, também existia a questão do trabalho e o status 

dentro da comunidade. Um cacique que tinha várias mulheres era bem visto dentro da 

sua tribo e eram as índias que trabalhavam e produziam; os homens estavam voltados 

apenas para a guerra e as festas24.  A resistência que tinham em alterar seu modo de vida 

provocou uma demora do intento evangelizador dos jesuítas: a completa conversão dos 

índios.     

Contra a guerra defensiva foram incontáveis os personagens, todos aqueles que 

foram prejudicados direta ou indiretamente: encomenderos, moradores das cidades 

localizados no território mapuche, agricultores, e membros da própria Igreja que tinham 

visões diferentes sobre os indígenas. Todos eles atacaram duramente esta “nova maneira 

de guerrear”. Surgiram grandes inimigos do padre Luis de Valdivia. Muitos não se 

conformavam com os privilégios dados aos índios que por tantos anos só fizeram 

resistir, matar, invadir e queimar suas cidades. “Era também escandaloso, sobre tudo 

                                            
22 FOERSTER op. cit. p. 141 
23 FOERSTER G. Rolf. Loc. Cit. 
24 PINTO, Jorge. et. Al. Op. Cit, p. 114-120. 
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para os militares, pois implicava no reconhecimento explícito de que foram derrotados 

por um punhado de salvegens”.25  

No ano de 1619 a política do padre Valdivia estava muito desgastada junto aos 

vários setores da colônia, Coroa da Espanha e também da Igreja Católica. Seus 

superiores, especialmente os da Companhia de Jesus, começaram a pressioná-lo para 

deixar o Chile. Segundo eles sua conduta estava desmoralizando a ordem perante as 

outras instituições da Igreja e perante a sociedade espanhola.26  

O maior adversário de Valdivia e da guerra defensiva foi o frei franciscano 

Pedro de Sosa. Personagem hábil e inteligente, tinha grande conhecimento das leis de 

Deus e da Igreja. Era ferrenho defensor da guerra ofensiva acreditava plenamente que a 

conversão dos índios seria alcançada apenas pelo uso das armas. Em sua opinião eram 

todos ociosos que viviam às custas de suas mulheres. Estavam voltados apenas para 

suas festas e para a guerra; sem falar na poligamia e práticas incestuosas. “São fiéis 

discípulos de Lúcifer, e toda sua vida era regida pelo espírito do mal.” Resistiam à 

colonização e à cristianização porque sabiam que perderiam seus privilégios, teriam que 

abandonar sua vida sem obrigações, escolher uma entre suas várias esposas e devolver 

as mulheres espanholas que eles raptavam e mantinham como cativas.27 

A política de Pedro de Sosa estava voltada inteiramente para a defesa dos 

interesses econômicos da Coroa. Exaltava os serviços dos encomenderos, afirmando que 

se não fossem por seus esforços a ruína da colônia chilena seria total. Utilizava em suas 

notas e pregações trechos e citações retiradas da Bíblia, mas recorreu principalmente a 

Santo Agostinho para justificar a guerra contra os gentios.28  Atacou diretamente a Luis 

de Valdivia acusando-o entre outras coisas de que além de prejudicar os colonizadores, 

também prejudicou aos índios amigos, afirmando que muitos voltaram as suas antigas 

“práticas bárbaras”.29  Em meio às suas críticas elaborou, baseado em citações da Bíblia, 

as razões pelas quais os espanhóis deveriam guerrear contra os índios rebeldes.  

A crítica de frei Pedro de Sosa à guerra defensiva influenciou os governos da 

colônia e da Espanha, sendo ele na verdade, apenas o porta-voz. Todos aqueles que 

foram prejudicados em seus interesses pela política pacificadora de Valdivia 

                                            
25 FOERSTER. op. cit. p. 133. 
26 FOERSTER G. Rolf. Loc. Cit. 
27 ZAPATER. op. cit.  p.110-111 
28 PINTO, Jorge. et. Al. Op. Cit, p. 75. 
29 ZAPATER. op. cit.  p.112 
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encontraram no frei Sosa o aliado perfeito para o retorno da força e das armas ao 

território araucano; tinham em mente a retomada dos territórios perdidos e a obtenção 

de mão-de-obra escrava.   

Pelo lado indígena a guerra defensiva foi interpretada como fraqueza; estavam 

acostumados com os combates e sua natureza levou-os a encarar esta nova proposta 

com outros olhos, não os que os jesuítas pretendiam30. Acabaram por dar-lhes novos 

ânimos para continuarem sua resistência; eles não queriam de forma alguma aceitar a 

colonização, independentemente da guerra que enfrentariam.  

A guerra defensiva durou de 1612 a 1619, sendo que somente no seu último ano 

conseguiu seus melhores resultados; ironicamente foi também neste ano que seu 

idealizador foi derrotado pela própria instituição para quem trabalhava, a Igreja. Até o 

ano de 1615 Valdivia obteve apoio do administrador da Igreja Católica na província do 

Paraguai, padre geral Aquaviva, o qual lhe dispensava plena confiança; com sua morte 

em 1615, assumiu em seu lugar o padre geral Mucio Vitelleschi, o qual mudou 

completamente a atuação da Companhia de Jesus na colonização dos índios na região. 

Acreditava que a guerra defensiva não estava dentro das atribuições da Ordem e deveria 

ser aplicada por uma autoridade civil. Para ele, a atuação do padre Luis de Valdivia 

tinha uma implicância sóciopolítica que acabaria por acarretar críticas à Companhia. 

Vitelleschi influenciou os superiores da ordem jesuíta, alterando os rumos de suas 

atitudes; estes por sua vez determinaram o afastamento de Valdivia da política e 

posteriormente sua partida do Chile no ano de 1620, acusado por seus inimigos de 

conduta imoral e impuseram-lhe censuras eclesiásticas. Em 1621 partiu para Valladolid 

no dia 30 de agosto, onde morreu no ano de 1642 aos 81 anos de idade31. 

Valdivia não escapou à lógica da guerra. Sua idealização por uma nova maneira 

de “guerrear”, não foi simplesmente relacionada a motivos missionários, também tinha 

critérios políticos e militares. Tanto ele como todos os missionários de sua época, 

inclusive seus piores inimigos, entendiam que o anúncio do evangelho seria o marco 

pacificador dos bárbaros residentes no Chile, e é ai que surgem as divergências, como 

                                            
30 VALLET, de. et al  Estampas de Chile (De la población hispánica a la experiencia allendista). 

Madrid: Editorial Speiro, 1974.p.66 
31 ZAPATER, Horacio.Loc. Cit. 
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fazê-lo? As grandes controvérsias, teológicas, políticas e militares multiplicaram-se a 

partir deste ponto32.    

A guerra defensiva não obteve o êxito esperado por Valdivia. Seu período de 

duração foi curto em relação a mais de meio século de guerras e ódios entre invasores e 

invadidos. Os interesses financeiros e o sentimento de superioridade espanhola 

prevaleceram; também os indígenas não abandonaram suas armas. Seu instinto de 

independência os mantiveram acesos durante todo o período de duração desta guerra. 

No ano de 1621 a guerra ofensiva foi retomada extra oficialmente pelo governador 

Pedro Osores de Ulloa, recomeçando os combates sangrentos e as invasões de território 

de ambos os lados. Em 1626 a guerra ofensiva foi legalizada pelo governador Luis 

Fernández Córdoba, com autorização do Rei Felipe IV.33 O intento de Valdivia caiu por 

terra, justamente quando começava a dar sinais que poderia trazer bons resultados e a 

tão esperada paz no território da Araucanía.34 

Luis de Valdivia revelou-se uma pessoa muito inteligente; logo nos primeiros 

contatos com os índios já começou a aprender sua língua e parte dos seus costumes.  

Acreditava que poderia salvar as almas dos “infiéis” mas sua crença também estava 

contaminada pela idéias medievais de superioridade do homem branco europeu. Sua 

angústia e seus almejos estão transcritas nos sermões, mandamentos e dicionários que 

ele produziu em língua indígena. Queria que os mesmos atingissem a mais perfeita 

compreensão da religião católica e a importância que deveriam dispensar a ela. Ele 

acreditava na sua “humanidade”; pensando assim foi o primeiro a assumir a defesa dos 

índios contra a escravidão.35  Foi também ambicioso e egoísta, visto que durante a 

guerra defensiva enfrentou bispos, padres e governadores exigindo do rei da Espanha 

plenos poderes para executar suas idéias, o que demonstra claramente sua personalidade 

forte.   

Sua passagem pelo Chile durou cerca de 27 anos, período que foi suficiente para 

transformá-lo em uma das figuras religiosas mais estudada no período da colonização 

chilena; foi por muitos criticados e por alguns aplaudidos, mas sem dúvida suas idéias 

ajudaram a formatar o contexto chileno.  

 
                                            
32 PINTO, Jorge. et. Al. Op. Cit, p. 73. 
33 FOERSTER. op. cit. p. 174. 
34 ZAPATER. op. cit.  p.31 
35  ZAPATER. op. cit.  p.183-216. 
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