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*.
Alegoria. (Do gr. allegoría, pelo lat. allegoria) S. f. 1. Exposição de um pensamento sob forma 

figurada. 2. Ficção que represente uma coisa para dar ideia de outra. 3. Sequência de metáforas que 

significam uma coisa nas palavras e outra no sentido. 4. Obra de pintura ou de escultura que representa 

uma ideia abstrata por meio de formas que a tornam compreensível. 5. Simbolismo concreto que abrange 

o conjunto de toda uma narrativa ou quadro, de maneira que a cada elemento do símbolo corresponda um 

elemento significado ou simbolizado. (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua 

Portuguesa, 64) 
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As coisas por sabidas se calam e por caladas se 

olvidam.1 
Um camponês do sul do Chile 

 
Embora a razão seja comum a todos, cada um procede 

como se tivesse um pensamento próprio. 
Heráclito de Éfeso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Essa fala foi dita por um camponês do Sul do Chile durante uma reunião de seu “asentamiento”. 

Ivan Label, um sociólogo canadense, a anotou e escreveu em um trabalho que a socióloga argentina 

Isabel Hernández leu. Ela transcreveu a frase em seu livro Educação e Sociedade Indígena onde a 

encontrei pouco antes de conhecer a própria Isabel em um encontro sobre educação popular no Chile. 

Espero que de pessoa em pessoa e de livro em livro a frase nem se cale nem seja esquecida. 
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A Meseta Tarasca2 

 

diário de uma viagem de 14 a 31 de 

junho de 1981 ao México 

 

Vede — disse Tangaxuan, ao guerreiro  

Ecuangari — o mau trato que me dão após  

havê-los acolhido em meu território e  

haver acreditado nos seus deuses. Tomai  

minhas cinzas e distribui-as pelos meus  

povos, para que guardem memória de seu rei. 
 

Tangaxuan II, imperador tarasco, morto  

pelos espanhóis por ordem de Nuño  

de Gusman, na beira do rio Lerma, em 1530.  

Conforme escritos de um monumento  

na estrada de Morélia a Pátzcuaru. 

 

 

Para Fernando Michel Carona, nunca esquecido 

Para Anton de Schutter e Annemiek, 

dois tarascos nascidos na Holanda. 

 

 

 

 

                                                 
2
.  A Meseta Tarasca domina quase todo o Estado de Michoacán, no México. Quando os índios Toltecas 

chegaram ao Vale do México já os tarascos teriam constituído um grande império nas altas mesestas à 

volta dos lagos de Michoacán. Muito mais tarde lutaram e venceram os Astecas. Mais tarde ainda o 

império Tarasco foi dividido em três reinos dados aos filhos do último imperador. De um monumento de 

estrada perto de Pátzcuaro: “O valente e generoso rei Tariacuri que teve mais vastos domínios que seus 

antecessores dividiu seu território nos reinos de Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Coyuca, dando a seu sobrinho 

Tangaxcuan o de Tzintzuntzan, ao seu filho Higuingari o reino de Pátzcuaro e a seu sobrinho Hirepen o 

de Coyuca; assinalando ao primeiro a insígnia verde, ao segundo a cor branca e ao terceiro o vermelho”. 

Em 1523 Tangaxuan II encontrou-se com o conquistador Cristobal de Olid em um lugar hoje conhecido 

como Humiiladero. Em 1530 foi torturado e morto, Os tarascos, conquistados, esparramaram-se pelas 

serras da Meseta. 

São eles os índios do estudo de George Foster sobre uma comunidade camponesa do México: 

Tzintzuntzan. Michael Belshaw estudou uma outra comunidade tarasca: La Tierra y Ia Gente de 

Huecório. Assim também Ralph Beals: Cherán — A Sierra Tarascan Village. Dispersos em pequenas 

comunidades — pueblos, puebiltos e egidos — desde a época da conquista, vivem pelas serras e vales das 

beiras próximas o longínquas do Lago de Pátzcuaro. 
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sentada no chão do trem 
no trem, entre México e Michoacán 

 

Comer a tortilla que enrola a pimenta,  

matar com o pão barato a fome.  

No chão do trem ao mesmo tempo 

dar o peito ao filho e amamentá-lo  

de leite, mitos e ternura  

enquanto o sol avança em direção à Meseta 

para onde viajam o trem e o horizonte.  

Misturar os miúdos do pão no molho ralo  

da galinha e comer a carne das sobras  

dos brancos imóveis no alto dos bancos. 

 

Sentada no chão do trem  

essa velha índia sem um nome conhecido 

que a língua erudita dos viajantes pudesse pronunciar,  

essa mulher de aldeia de um pueblo tarasco 

onde os vagões não param mais do que um minuto,  

essa velha de pele e panos puídos  

arranjava como um sábio, ao seu lado,  

os amarrados dos objetos devolvidos do mercado: 

os pedaços caseiros dos bens do viver.  

Sentada no chão do trem com as mãos  

a velha dobrava as pregas da saia. 

As pregas más da vida ela dobrava.  

Uma e outra com as duas mãos ela dobrava. 

 

E num murmúrio cheio de becos e penumbras 

com a saia de lã sentada no sujo do vagão 

a velha cantava pra ninguém ouvir 

uma canção repleta de um profundo amor. 

um amor imenso, ancestral, indecifrável 

por coisas e pessoas mortas 

e por nomes esquecidos. 
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um homem morto na polícia 
notícia de conversa de dois viajantes no banco da frente 

 

Não quero cantar um canto de heróis  

que eu nunca soube e nem dizer as palavras  

que não aprendi. E difícil ensaiar à hora da morte  

os versos não recitados na infância. 

Mais difícil é lembrar o arrazoado da prece  

quando foi pouco o tempo de amor pra crer sem medo.  

Até agora não fui coisa alguma de que um dia  

se pudesse fazer uma bandeira de três cores  

para levarem pelas ruas as crianças. 

 

Nunca fui sequer alguém de quem 

ao menos se pudesse contar pelos bares  

uma pequena legenda de bairros pobres,  

um desses casos de vida que durante seis  

ou sete anos as velhas do lugar contam  

e recontam e juram que foi verdade  

e depois os netos esquecem para sempre.  

Agora que um fino fio de meu sangue  

tinge o cordão dos meus sapatos  

e uma baba sem palavras de susto  

escorre e molha a minha barba suja,  

agora que eu morro sozinho e espancado  

sobre a poça de meu mijo frio 

quisera que ao menos o mijo e o sangue  

dissessem a quem me ouvisse gemer, da janela da rua,  

o que havia em mim escondido de humano. 
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os pescadores tarascos 
Ilha de Janítzio no lago de Pátzcuaro 

 

Com as suas redes finas de fios de mariposas 

Os pescadores tarascos pescam os últimos peixes 

charalitos que os deuses e os brancos esqueceram no lago.  

Navegando canoas de troncos talhados 

de madrugada eles pescam em círculos 

pequenos peixes do lago de Pátzcuaro. 

 

De manhã pescam o olhar do viajante. 

Pescam a atenção dos olhos do turista 

e os pesos que atiram e um deles recolhe depois 

de fingirem aos brancos que fazem a sua pesca de índio. 

 

À noite os pescadores tarascos saem 

Cada um por sua conta e viajam pelo lago 

a direção dos quatro pontos cardeais. 

E vão longe sobre águas frias 

e cheias de silêncio e mistérios 

onde ninguém de fora possa vê-los, 

onde ninguém venha quebrar a solidão da noite. 

 

Jogam no lago as redes das figuras 

das estranhas armadilhas da memória. 

Sozinhos atiram no lago as redes 

e procuram arrancar de um poço inatingível 

as águas escuras do imaginário de seu povo. 

As águas sem nome dos mitos da tribo. 
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cemitério com mortos e flores 
Janítzio 

 

É o mais florido de todos 

o cemitério tarasco da ilha de Janítzio. 

Pequenas flores laranja e amarelo 

não deixam lugares para os túmulos 

e portanto os mortos dormem num jardim. 

 

Entre a encosta do morro que escala a ilha  

e o telhado vermelho das casas e casas  

que rodeiam o caminho da beira do lago  

o cemitério florido de Janítzio  

convida com graça os vivos a que venham  

conviver com os mortos a alegria  

de morar em um campo onde as flores,  

mais do que a alma dos seus mortos,  

dizem ao homem que a vida vence a morte. 
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a ilha com a ponte 
Jarácuaro, no Lago de Pátzcuaro 

 

O capim do lago e os aguapés 

cercam a ilha de Jarácuaro com ferros de verdes.  

Do lado de lá dos morros de Pátzcuaro  

Jarácuaro aprende a viajar do lago para a margem.  

Aprende a lição de não ser mais ilha como Janítzio,  

Tecuen, Yunuen, Uruanden e La Pacanda.  

Pelas costas dos pastos de Jarácuaro 

os homens estenderam uma ponte de aterros  

entre a ilha do lago e a terra de Michoacán.  

Assim essa ilha, lugar de camponeses e pescadores  

treina a ser a fácil terra do continente.  

Aprende a conviver com quem lhe invade pela ponte  

e espera o tempo em que livre da prisão do lago  

saberá conviver a sua gente honrada 

com outras prisões que cercam o lago e o mundo. 
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do alto do monte 
Cercanias de Pátzcuaro 

 

 

 

Do alto do monte de El Estribo  

se vê o verdor de Michoacán: 

as cinco ilhas navegando o lago 

e os puebiltos perdidos entre margens de água  

e as da estrada: Tócuaro, Huerórioe Napítzaro,  

arrabaldes de índios do outro lado do lago.  

Além dos morros, invisível à vista, Tzintzuntzan  

protege do olhar dos brancos: gentes, roças e ruínas.  

Mais além dos montes, além do poder do olhar  

e da lembrança, como se chamam os pueblos que imagino,  

entre campos de pastos e cultivos de milho e alfafa  

com as iguais torres altas dos campanários  

onde três vezes por dia os índios tocam sinos  

pelos seus deuses e os dos brancos? 

Que vida se vive nos ranchos de adobe dos pobres do lugar,  

onde sempre alguma fumaça na chaminé consola dizer  

que nos fogos do forno se assa a tortilla 

e as mulheres da casa misturam as sobras de tudo  

no caldo de que sai a sopa quente comida com chile? 
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os montes de Michoacán 
caminho de Tócuaro 

 

 

Aqui os montes não cercam as cidades  

com pedras e aços como muros à volta de tudo.  

Aqui de dezembro a janeiro os montes são verdes  

e mesmo quando altos eles são os roçados  

onde o índio planta o milho 

de que a vida tarasca vive 

a lavoura dos seres de pueblos e pueblitos. 

 

Os tarascos convivem com campos 

cercados de pedras de que fazem muros. 

Convivem com os grandes lagos da Meseta 

e se neles há ilhas nelas se metem 

e ali habitam com os seus bichos o tralhas. 

Sobem morros, montes de Michoacán,  

serros da cercania e ali fazem casas,  

fazem pueblos e campos de plantio. 
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entre as roças, o pueblo 
Santa Ana Chapitiro 

 

 

Em Santa Ana a lavoura  

dorme e acorda com o pueblo.  

Diversa dos outros que a um canto  

se afastam pra fugir de seus pastos  

e dos campos que plantam os índios,  

Santa Ana se deixa invadir das tropas  

das roças de milho e alfafa,  

de tal sorte que mesmo as ruas e as casas  

parecem haver sido semeadas.  

Cultivos entre outros de Santa Ana Chapitiro,  

de seus campos, roças e roçados,  

de que são os homens a lavoura  

que a terra planta. E suas casas  

e os sonhos de camponeses purêpechas3  

e seus bichos do cotidiano, e seus deuses.  

Semeadura também, frutos iguais da mesma terra  

que depois de nascidos ao sol, no chão,  

os homens comem e de novo plantam e colhem  

no roçado difícil do coração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
. Purêpecha é o nome que os tarascos dão à sua língua, às vezes a si próprios, os que são dela. Uma 

língua riquíssima que os gregos falariam com bom gosto. Preste atenção, leitor aos acentos sonoros dos 

nomes das cidades. 
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chuva, chuvas 
caminho entre Santa Ana Chapitiro e Tzentzénguaro 

 

 

 

a chuva é a irmã mais moça 

de tudo quanto há, 

e quando cai como agora 

sobre os ombros do mundo 

e lava os olhos e a cabeça 

de tudo o que há de vivo, 

é como a bênção que um deus de índios 

derrama sobre plantas e bichos, 

e sobre os homens, sua cria, seu assombro. 

 

 

 

 

 

 

muros separando roças 
Tzentzénguaro 

 

Os muros de pedras do Egido de Tzentzénguaro  

separam roças de milho de roças de milho.  

Separam o mesmo do mesmo e o igual do igual.  

Apenas os olhos dos camponeses de lá  

sabem medir qual é a roça de milho de cada quem.  

Para o passante, o que são iguais roçados  

que muros também iguais de pedra separam,  

são nomes para os lavradores do lugar 

que os semeiam junto com as sementes.  

São como os sinais da diferença que faz  

aqui a igualdade do pueblo camponês.  

São nomes de gentes as roças de milho 

que os muros separam.  

Para que outra coisa melhor  

serviriam os seus nomes de batismo  

do que para nominar na terra,  

entre muros iguais de pedra,  

o fruto do trabalho do homem? 
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a igreja e a praça 
Huecório 

 

Vindo do pueblo de Tzentzénguaro  

cheguei a Huecório por portas de trás.  

Vindo entre a chuva e o sol do mês de julho  

vim passando pastos e saltando muros de pedra.  

Pela trilha de onde vim havia em cada muro  

pedaços baixos de pedras derrubadas,  

caminhos de passar marcados de outros pés  

que pisam segredos de fundo de quintal.  

Para chegar na praça da igreja 

saltei o degrau baixo de um último muro. 

 

Na praça havia bêbados e crianças. 

A igreja aberta estava vazia 

e os seus santos de massa e madeira 

nada mais sabiam do que conversar. 

Nos sinais de que ninguém havia ali 

e nos traços de Deus que por toda a parte eu via  

aprendi outra vez que quando ele não descansa  

dos homens nos campos e nas estradas,  

está no coração dos bêbados e das crianças. 
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vestida de negro 
caminhos de Pátzcuaro 

 

No alto de um morro  

cercada de árvores  

mal se vê a ponta do telhado  

da casa da Quinta 

que o marido ergueu  

e o tempo desfez.  

A casa onde sozinha  

a Señora de Mújica  

Tece a trama do fio  

dos seus cabelos  

e a fina teia triste  

da sua viuvez. 
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a velha cantava 
na estação de trem de Pátzcuaro a velha  

cantava pro menino, seria assim? 

 

“convém cantar cançõezinhas  

enquanto o tempo no passa  

enquanto a noite não chega: 

uma é sobre uma águia  

a outra, de um papagaio. 

 

aponta com o teu dedinho  

doces caminhos da noite,  

duas estrelas no espaço: 

numa mora uma princesa  

na outra, só um palhaço. 

 

quanto eu morrer colhe flores 

enquanto a noite não chega 

no campo junto do lago: 

numa me acharás de novo  

na outra, nem o meu rastro.” 
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um homem com chapéu e poncho 
estação de Pátzcuaro 

 
 

Conheci hoje o chefe da comunidade de Napítzaro.  

Ao lado do trem que chegava na estação onde estávamos  

ele não parecia mais do que um homem como eu  

e como todos os outros ali, indo e vindo 

com os seus tesouros de amarrados de trouxas e pacotes.  

Um homem camponês tarasco de quem a mão áspera  

da terra e da pedra deixou sinais do trabalho na minha  

quando nos cumprimentamos com o duplo aperto de saudação  

onde as palmas se enlaçam pelos polegares 

segundo os costumes purêpechas  

que esse homem de chapéu e poncho não deixa morrer. 

Ele me saudou corno aqui se fazem os comuneros dos egidos,  

e era um humilde altivo chefe de aldeia em Napítzaro  

calçado de sandálias grossas e velhas. 

 
 

Do lado oeste do lago, Napítzaro se protege e vela sua gente  

da invasão dos brancos que chegam outra vez do norte  

como os conquistadores de Espanha,  

armados de cavalos e artimanhas. 

Há cinco séculos essa terra invadida pede sem ódio  

aos deuses, que se não for possível livrá-la do homem branco,  

os seus filhos e filhas sejam pelo menos livres 

de serem como o branco. 

Escondida entre montes, entre o lago e os campos  

onde como outrora floresce a flor do milho  

Napítzaro inventa meios de salvar a sua pouca gente  

de viver de vir e retornar pelas trilhas de Pátzcuaro,  

para vender a troco de um punhado de moedas mexicanas  

a artesania barata de onde com o tempo os índios desvestem  

os sinais antigos dos seres de outrora. 

E esquecem de esculpir e pintar símbolos de deuses o heróis  

e aprendem a fazer os traços que não faziam 

para que sejam gratos os seus pratos aos olhos dos turistas.  

No silêncio que cala entre as falas que faz 

esse homem índio chefe de aldeia em Napítzaro pergunta  

pelo tempo em que a tribo deixava sinais de beleza  

sobre os barros em que as moças punham as mãos.  

Os sinais corriqueiros de uma antiga vida primitiva  

de que nem os velhos sentados nos tocos do tempo se lembram  

e nem os deuses das artes segredam nos sonhos 

que os índios da Meseta navegam no meio do lago da noite. 
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o amanhecer dos homens e do sol 
a praça do mercado em Pátzcuaro 

 

Depois da demorada tempestade da noite 

quando os trovões falavam a língua dos deuses dos tarascos  

e gritavam em Purêpecha  

a memória de cantos em volta das fogueiras, 

a capital do antigo império — Pátzcuaro,  

amanheceu rodeada de um sol de ouro e cantos de aves.  

As velhas de rebozo e longas tranças vindas  

dos pueblos das serras e dos cantos do lago,  

as velhas índias gordas e suas filhas de iguais saias, cintas  

e rebozos pretos nas cabeças de tranças  

deságuam dos ônibus aos bandos na praça do mercado  

e se dobram carregando na curva das costas  

sacolas e embrulhos de palha do que vender: 

cebolas, folhas de verde, pêssegos e ameixas, peixes  

e objetos de madeira e cobre, ruanas e morrales.  

Tudo o que trazem espalham pelo chão da manhã iluminada  

e depois arrumam no mostruário das calças 

por onde se sentam e algumas bordam blusas  

e outras vendem barato, a qualquer um que chegue,  

os objetos colhidos no tecido da terra 

ou na lavoura artesã de seus fornos e teares.  

E assim se dão no que vendem essas mulheres públicas,  

acostumadas a pedir e ceder com sabedoria, nos jogos do regateio 

que abaixa sempre um pouco o primeiro preço  

que anunciam essas filhas altivas de Erêndira.4 

Mas nos sótãos dos segredos da língua dos tarascos  

que apenas entre elas se sabe falar e compreender,  

nessa difícil língua de raios e trovões e também 

de doçuras de por-de-sol  

e manhãs claras da luz da fala elas se escondem. 

Ali as mulheres purêpechas se refugiam,  

no meio da praça, na frente de todos,  

dos brancos turistas de fortes e longes 

a quem vendem o trabalho do tempo dos seus dias. 

Ali se ocultam, melhor do que no escuro das choças de adobe  

dos homens que chegam e pensam que compram suas almas  

nos desenhos que pintam, bordam e costuram. 

No que criam e trazem essas mulheres  

índias de pele escura e longas saias negras,  

que vendendo na feira tudo o que fazem com as matérias do chão, 

não passam a quem compra um só segredo dos barros de que são. 

                                                 
4
. Erêndira, princesa tarasca, guerreira dos tempos da conquista. Em uma das batalhas contra os espanhóis 

escapou deles montando um de seus cavalos. 
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o sino de santa clara 
Vila Escalante, antiga Santa Clara del Cobre 

 

Os artesãos refundiram muitos dias de trabalho comum  

no sino de mil e cem quilos de puro cobre 

da igreja de Santa Clara da Vila Escalante.  

Para usar em casa e vender na feira de Pátzcuaro,  

quantos pratos e potes, candelabros, jarros, copos,  

pequenos sininhos de colar e outros objetos de adorno  

não fariam com o cobre que consumiram no sino da cidade?  

Quanto tempo do trabalho de muitos meninos e homens  

não terão jogado na soma de fundir o sino  

que muitos meses depois, no chão do adro da igreja,  

ainda espera quem saiba içá-lo até o campanário?  

Em que misterioso recanto do saber de todos  

esses homens tarascos a quem Don Vasco de Quiroga5  

reensinou artes do cobre misturadas com o gosto da hóstia,  

sabem que não foi o sino o que fundiram 

pra que de uma noite em diante ele toque eternamente  

um sonoro canto piedoso entre os muros de pedra da cidade  

e os montes muito além do chão  

dos vivos e mortos de Santa Clara dei Cobre? 

O trabalho comum de muitas mãos multiplicadas fez o sino. 

O ruído dos martelos ágeis, como um outro som de campanário, 

fez os seus nomes comuns e relembrou a todos os nomes dos  mortos, 

antigos artesãos, e os nomes dos velhos sábios da aldeia  

e os nomes de suas filhas e mulheres. 

Como uma canção ritmada em muitos tambores de metal  

o trabalho solidário criou uma fala de versos numa língua antiga  

há muitos anos perdida da memória da voz. 

Uma língua que só o corpo silencioso acorda e faz cantar  

com palavras que de novo acendem no coração a história.  

Tocando a melodia das três notas do sino de Santa Clara  

a um Deus de outras terras que aprenderam a amar  

é para si próprios que tocam, pequenos homens anônimos: 

índios de beira de estrada, artesãos tarascos do caminho da serra. 

É para os deuses antigos de quem não lembram mais  

nem o rosto, nem o poder e nem o nome. 

É para a lembrança de outras gentes que viveram aqui  

o fio comprido da estação de suas vidas.  

Tocam no trabalho do cobre a música de sinos e martelos,  

que fazendo o sino maior da igreja de Santa Clara del Cobre,  

faz igualmente os símbolos através dos quais se irmanam: 

solidários homens pobres de um sonho silencioso e eterno. 

                                                 
5
. É nome de um hotel: Posada Dom Vasco de Quiroga. Mas muito antes f.oi um bispo espanhol da 

Conquista. Ao contrário de outros, identificou-se profundamente com os índios e dedicou a eles boa parte 

de sua vida. Reuniu-os em puebiltos à beira do lago. Aproveitou muito de seu saber e arte e lhes ensinou 

os vários segredos de artesanias que os tarascos — hoje camponeses e pescadores — sabem fazer e fazem 

para usar e vender. A memória indígena chama-o Tatá Vasco. 
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o trabalho no cobre 
Vila Escalante 

 

Caminhando pela estrada  

de Santa Clara a Opopêo  

por toda a parte escuto  

a bateria do martelado do cobre  

marcando o compasso da musiquinha  

da marcha caseira do trabalho.  

Toda a cidade martela o seu ofício  

e eu vi pelo vão das cercas meninos  

que antes de saberem as artes de ler-e-escrever  

aprenderam as regras do alfabeto  

que a escrita do martelo arranca do metal.  

Cercada de mínimas lavouras de milho  

e pastos magros de gado leiteiro,  

cercada de altos morros cobertos de pinheiros  

Santa Clara amanhece martelando a vida  

e o relógio que marca aqui o tempo  

é o martelado que acompanha os dias  

das horas de sua gente no seu cobre. 
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fogões e fumaças 
Opopêo 

 

 

 

Com o sol a caminho do meio do céu  

quem visse sem o lenço de fumaça branca 

do fogão de pedras os telhados dos ranchos de Opopêo  

pensaria que a essa hora todo o pueblo dorme  

e ali apenas os burros da Meseta Tarasca 

zurram os erres de uma conversa mexicana.  

Mas debaixo dos tetos há uma vida coletiva  

que acordou uma hora antes do sol.  

Há uma cuidadosa diferença de trabalhos do pobre  

que desde cedo empurrou ao campo o camponês  

e a sua junta de dois bois de arado. 

Que prendeu na prisão do metate a mulher,  

a que entre as pedras já moeu o milho  

e entre as palmas das duas mãos fez a tortilla  

que o fogão da casa assou desde quando  

o seu fogo acendeu a aurora. 

Que suave seiva de vida humana  

flui desses casebres e sobre campos  

coalhados de pedras se derrama  

como rios mansos de gestos, todos os dias? 
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o roçado de milho 
caminhos de saída de Opopeo 

 

No compasso binário  

dos braços do vento  

as facas do milharal  

fazem a sua dança matinal.  

Atrás de muros de pedra  

retomam uma luta inacabada  

e se cruzam e batem  

umas contra as outras,  

folhas de uma roça guerreira  

coroadas na cabeça de flores  

que sob o sol de outubro  

derramam o pólen das espigas.  

Não há mortos e nem feridos  

nessas batalhas de todos os dias. 

Assim, é mais a dança do que a luta 

isso que fazem as folhas espadas 

do milho dos filhos dos tarascos. 

Ao contrário dos homens de posse 

do Norte do México e do Brasil 

que pela terra onde os servos plantam 

o milho e o pasto, matam 

e mandam matar. 
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a alma do muro e a do homem 
caminho de Tzurumútaro 

 

 

 

e o que é que esconde 

debaixo da alma de quem fez 

a alma do muro de quem é? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a história do teto da igreja de Napítzaro 
relato de Anton de Schutter 

 

Porque a boa fé não pode conviver com tetos velhos 

as pessoas do pueblo de Napítzaro 

resolveram por sua conta e risco reformar o telhado do templo. 

Um dia na praça reuniram os comuneros:  

homens, velhos e meninos 

e depois de calcularem com matemática milenar 

a quantidade de madeira que o teto precisava 

decidiram visitar os companheiros das aldeias vizinhas 

e contar a sua história, de modo a que eles cedessem 

aos de Naptízaro as grandes árvores das matas 

que faz muito tempo não existem mais perto do pueblo 

Assim, foram de pueblo em pueblito e a todos falaram do teto 

camponeses pobres, lavradores de egido 

os comuneros da volta do lago concordaram ceder 

aos de Napítzaro as grandes árvores do seus morros. 

Depois de falar com os iguais a língua perêpecha 

foram os de Naptízaro conversar em bom espanhol 

com os senhores do poder municipal, vestidos de calças finas 

e calçados com botas de pelica. 
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Armados com as razões da fé foram juntos 

conseguir dos brancos da cidade as licenças para cortar  

das matas da volta do lago as árvores que ganharam dos irmãos, 

madeira sobre a qual os cuidados do trabalho solidário  

faria o teto da igreja que, mais do que ao templo de pedras,  

lhes haveria de cobrir o coração de um terno amor.  

Os homens de botas de pelica responderam que sim,  

que os de Napítzaro podiam cortar as árvores,  

desde que pagassem aos cofres do tesouro municipal  

uma soma de pesos para cada uma, maior do que o gasto  

da comida que a família tarasca compra na feira do domingo.  

Assim, os homens da aldeia voltaram à sua beira do lago  

imaginando que aquilo tudo um dia fora plantado  

pelos deuses que tinham e pelos seus avós 

e que durante as muitas centenas de anos em que apenas os índios 

foram os donos dos montes e matas da Meseta  

nunca uma só delas foi devastada por mão de homem. 

 

 

 

 

E não tendo o dinheiro que a lei dos brancos  

antepunha à fé coletiva, que é a lei do pobre,  

os homens do pueblo de Napítzaro resolveram entrar nas matas  

dos morros dos seus mortos no meio da noite  

e delas cortar quanta madeira  

precisasse o teto  da igreja dos seus vivos. 

E por meio de sinais e silêncios a comunidade  

combinou a ação do roubo sagrado da madeira do templo.  

Na hora indicada em línguas de silêncio só as estrelas  

do céu de abril do México assistiram de todos os cantos  

surgirem muitas e muitas juntas de bois 

no meio do tapete azul-escuro da noite da Meseta.  

Os homens e os bichos subiram os morros e entraram nas matas 

onde velhos machados em mãos de mestres inventaram segredos 

do cortar sem ruídos as árvores marcadas de véspera. 

E derrubaram as árvores, e serraram as toras 

e puseram a madeira sobre os carros de juntas de bois. 

Sem luzes, sem velas e lanternas, no claro do escuro 

fizeram o trabalho de cortar e reunir, serrar e carregar 

a madeira que os irmãos cederam e os brancos quiseram cobrar. 

E do alto dos morros da beira dos lagos  

desceram das matas e voltaram caminhos do pueblo.  
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Como era preciso haver silêncio, que canções de alegria  

terão murmurado os corais dos corações. 

Quem um dia for ao outro lado do lago de Pátzcuaro  

e chegar no pueblo tarasco do egido de Napítzaro,  

quando entrar na igreja dos seus santos 

e quiser orar a um deus em que a sua alma crê,  

não olhe nenhuma das imagens de massa que há por lá.  

Olhe para o teto da igreja, para as madeiras da mata  

que um dia os homens do pueblo armaram debaixo do telhado.  

Pois se um deus há e vaga pelo mundo em busca dos homens,  

ele existe no trabalho solidário 

que torna sagrada a igreja e o seu teto. 
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a memória das velhas da tribo 
mulheres de Tzintzuntzan 

 

 

Como voltar aos quartos da memória?  

canções, cantigas, acalantos de ninar.  

Que imagens atrás da cortina dos olhos  

guardam essas velhas vestidas de preto?  

Essas índias feias, revestidas de pensar?  

Que cenas antigas de uma vida anterior  

subsistem vivas nos ocos saudade: 

dobras do rebozo, os guardados do bolso,  

um lenço de menina, um santinho padroeiro  

entre ervas de cheiro, os objetos caseiros  

e a luz da lamparina? 

Mais do que a uma história de mitos e heróis,  

nos dias de fina chuva fria do mês de maio  

a tribo inteira sonha regressar a cheiros da lenha do fogão  

que um dia houve o nunca mais saiu 

da cozinha que habita o coração. 

 

 

 

 

 

 

potes de barro 
Tzintzuntzan 

 

Que a pintura dos potes e pratos rasos  

que as índias desenham nos barros cozidos  

da argila que buscam na beira do lago  

não pinte as imagens que os que compram  

trazem escondidas de suas terras ao Norte. 

Que nos pratos e potes que mãos de meninas  

fazem cheios de bichos e flores de pintura  

não se pinte para a venda da feira de sábado  

coisa alguma que não fale ao coração.  

As pessoas que fazem e as que compram,  

quando olharem as pinturas cozidas  

no forno do fundo dos quintais  

saibam que ali existem riscos da vida  

de uma história antiga, muito antiga,  

de que se lembram só os velhos e as panelas. 
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os seres da manhã 
Erongarícuaro 

 

Na beira do lago, na beira do dia,  

Erongarícuaro 

mói o doce milho de seu maio.  

No campo os corvos espantam os espantalhos 

e na parede da igreja há o túmulo de uma mulher  

que morreu na cidade de Quiroga em 1884  

e morta quis voltar ao pueblo de onde era.  

Os vivos entram pela igreja com passos de veludo.  

Passam pelo túmulo da retirante 

com os olhos pregados no padroeiro,  

mas no meio da noite é a morta quem vela por todos  

e protege o pueblo de bruxas e fantasmas.  

Às onze horas da manhã um bando de carneiros  

cruza sem o menor perigo a rua da praça da cidade.  

Entre a praça e a igreja alguns meninos  

jogam com palavras indecifráveis 

um desconhecido jogo de bola e mistérios.  

No alto de duas árvores dessa manhã de preguiça  

uma assembléia de pardais canta em coro  

que é dia e a vida continua. 
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as velhas da igreja 
Chupícuaro 

 

 

As igrejas estão vazias ou cheias de mulheres. Numa delas  

em Chupícuaro um padre jovem de calça americana e casaco 

de couro confessava duas velhas índias num confessionário  

aberto dos dois lados. Ele nada possuía da figura escura  

e retórica que se espera de um padre confessor no México.  

No entanto, mal uma velha saiu repondo nos ombros o rebozo  

que durante a confissão usou para cobrir a cabeça, a outra  

se derramou de joelhos e começou a desfiar os milênios de  

pecado e santidade que os povos que correm no seu sangue  

lhe deixaram por herança. Poucos minutos depois, limpa a  

poder de falas e gestos em latim, ela não saiu mais branca  

nem mais santa do que entrou. Mas perdoada, ela sim bem  

poderia abrir os braços e esticar as mãos na praça do  

mercado sobre as nossas cabeças e as dos bichos e a tudo  

abençoar. E com um grande, enorme grito indomável ela podia  

conjurar todo o mal do mundo. Todo o mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

bois e carneiros nos lados da estrada 
perto de Uricho 

 

Na estrada entre Erongarícuaro e Uricho  

lado a lado caminhavam pelas duas beiras do caminho 

uma pequena procissão de bois e um cortejo de carneiros.  

O vaqueiro aos farrapos que do seu cavalo conduzia os bois  

cantava pra si mesmo, pros bois e pros mortos,  

uma canção purêpecha de pequenos gritos e palavras longas.  

De longe em longe os bois e burros de outras seitas  

pelos dois lados dos pastos na beira do caminho  

ouviam o canto e continuavam depois, sem pressa,  

uma conversa de quatrocentos anos. 

 

 

 

 

 

 

a igreja nova, feita aos sábados 
Urícho 

 

constroem os de Uricho  

uma igreja nova  

nessa terra tarasca  

onde os deuses voam  

nas flautas dos ventos. 
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as mulheres de Uricho, seus rebozos 
Uricho 

 

Por mais que em julho seja quente  

na Meseta o sol mexicano do verão  

e por muito que queime o corpo à tarde  

um calor de aços nessas terras altas,  

as mulheres de Uricho não se afastam  

dos rebozos que usam, negros panos de lã 

presos nos ombros e soltos ao vento e à história,  

tal como as duas tranças de seus cabelos, negros  

e cortados por duas e mais duas finas linhas de um fio azul.  

Ora os colocam como os índios do lago,  

envolvendo a cabeça, o pescoço e os ombros  

e descendo o caminho entre o peito e as costas.  

Ora descobrem dele as cabeças e os rebozos  

carregam sem perigo tanto as coisas que levam à feira,  

quanto os filhos e filhas dos tarascos. 

Sempre viajam junto ao corpo os rebozos  

essas mulheres da Meseta, porque mais do que o corpo,  

eles abrigam a memória da vida indígena de onde vêm.  

Por isso usam os panos negros que não vendem  

e vendem na feira os coloridos panos que não usam.  

Porque são uma nação sem bandeiras 

os povos indígenas de todo o Michoacán  

hasteiam no corpo das mulheres as duas cores da tribo.  

Bandeiras de negro e azul ao vento voando. 
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do alto do monte 
Arocutim 

 

 

Ao contrário dos outros do lugar  

o pueblito de Arocutim subiu morros  

e assentou nos altos as casas de sua gente.  

Deixou em frente o lago longe 

e hoje avista do alto a estrada.  

Rebelde, veio fazer seus comuneros  

viverem a vida entre roças de pedras.  

Mas de nenhum outro pueblo do lago  

se vê o planeta tarasco  

como do alto dos morros secos de Arocutim. 
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mãos, como grades 
San Jerônimo Purenchêcuaro 

 

No chão da praça quase vazia  

as mulheres se assentam 

com as pernas cruzadas com estilos de índio  

e cobrem com saias e rebozos 

os escuros das sobras do corpo.  

Algumas colocam os dedos da mão  

como grades diante da boca  

(gesto comum como um rito, um sinal)  

como a prisão que guarde a alma  

do espanto e proíba o coração  

de verter em palavras os medos do mundo.  

Com os dedos das mãos na frente da boca  

estiram os olhos para algum lugar do horizonte,  

um ponto perdido da vista, mas vivo,  

e que jamais um homem comum  

pode crer que exista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o nome 
Ucasanáscatua 

 

Nunca fui lá.  

um pueblito  

entre o lago  

e Tzintzuntzan.  

mas quis escrever  

apenas para pronunciar  

o nome: Ucasanáscatua. 
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 menino que dorme 

 

 

dorme menino indiozinho  

no sacolejo mole desse trem.  

sonha um sonho lindo, menininho,  

um sonho de outro dia, noutro trem.  

um trem de ferro correndo  

sonho adentro 

por onde o sacolejo do caminho  

carregue você, menino índio,  

até num outro pueblo.  

um puebilto pequenino  

onde as cabras, os jumentos,  

os sapos, bois e gentes  

sejam felizes para sempre, amém. 
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o cego e seu violino 
numa rua de Pátzcuaro 

 

 

 

Como é que o velho cego 

imagina o violino? 

Como é que ele figura 

o seu volume e o do fino arco  

que entre os dois dedos segura  

do novelo da mão que toca 

e depois estende a palma aberta 

ao passante? 

Depois de tocar pra ninguém 

ele se abraçou com o violino 

e quando ouviu na lata o som de duas moedas  

(o sino do tintim de duas moedas) 

sorriu. Aquela era a música 

que a sua música quis ouvir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


