
 

 

PARA LÁ DO EXTREMO ORIENTE 

- 1ª Parte - 

 

A Terra é redonda, os extremos que possui são os que existem  

nas cabeças dos homens. Não termina nem começa em lado algum.  

Continua a sua curvatura delicada, mesmo para lá do Extremo Oriente. 

 

Os povos que primeiro habitaram a América passaram sobre o estreito de 

Bering (que separa o extremo oriental do continente asiático do extremo 

ocidental do continente norte-americano) quando este se encontrava submerso 

por um imenso manto de gelo, no decorrer do último período glaciar. Essa 

migração começou há cerca de 17 mil anos e terminou quando a temperatura 

terrestre voltou a subir, derretendo os gelos e dando, de novo, espaço ao mar. 

O processo de povoação foi lento. Só passados uns 7 mil anos se encontrava 

povoado até ao extremo sul do continente sul-americano.  

 

Após o degelo da camada que unia a América do Norte à Ásia, esses povos 

não tiveram contacto com outros de outros continentes até à chegada dos 

espanhóis, há 5 séculos atrás, seguidos dos ingleses, exceptuando contactos 

pontuais com os viquingues (e provavelmente outros povos do norte da 

Europa) na costa norte-atlântica uns séculos antes de Cristóvão Colombo. 

 

Os povos que passaram da Ásia para a América eram oriundos das zonas que 

correspondem actualmente à Sibéria oriental, à Mongólia e à China. Daí o facto 

de, basicamente, apresentarem as características da raça mongol, mas com a 

pele mais escura. Contudo, e apesar de os continentes se terem voltado a 

separar há mais de 12 mil anos, e de muita coisa ter acontecido dum e doutro 

lado, ainda assim há aspectos culturais e posturas perante a Natureza que 

parecem ter perdurado ou, pelo menos, evoluído como uma espécie de ramos 

dum mesmo tronco. 

 



 

Índias maricopas apanhando o fruto do saguaro. 

 

Durante os milénios de separação, do lado da Ásia surgiram civilizações, 

cidades, uma organização social e política complexa, inventaram-se escritas, 

introduziu-se o dinheiro, deu-se uma considerável evolução tecnológica, 

apareceram religiões com um carácter “moderno” e universal, etc. Os povos 

que originalmente povoaram o continente americano tomaram basicamente 

quatro destinos diferentes: 

 

- Alguns, organizados em pequenas comunidades, integraram-se nas densas 

florestas tropicais, vivendo sobretudo da caça e da recolecção. Num meio 

extremamente rico de dádivas da Natureza (animais, frutos, plantas, água) 

adoptaram um tipo de vida selvagem, em harmonia com o meio envolvente.  

 

- Na zona mais a norte do continente espalharam-se os esquimós, povos 

nómadas que viviam essencialmente da caça e da pesca nas águas geladas, 

adoptaram um tipo de vida idêntico ao de outros povos do árctico asiático.  

 

- Os que se tornaram sedentários construíram cidades e formaram civilizações, 

destacando-se os Maias e Aztecas, em territórios hoje integrados no México, e 

os Incas ao longo de quase dois terços da cordilheira dos Andes.  

 

- Aqueles que se espalharam sobretudo pelas planícies, mas também por 

montanhas e florestas, ao longo de territórios que actualmente pertencem aos 

Estados Unidos e ao sul do Canadá, adoptando um estilo de vida meio 



nómada, meio sedentário, uns vivendo sobretudo da caça, outros também 

cultivando. Estes povos ficaram conhecidos por “peles-vermelhas”. 

 

 

Índios atsina executando a dança das setas 

 

Dos mais selvagens aos mais civilizados, nenhum dos povos que originalmente 

povoaram as Américas inventou qualquer processo de escrita ou fez uso de 

dinheiro. Também não possuíam cavalos nem faziam uso da roda nos meios 

de transporte. Muitos deles nem produziam ferramentas de metal. As religiões 

eram praticadas por feiticeiros e xamãs em rituais de fertilidade, entrada na 

vida adulta, casamento e morte, procurando intervir nas forças da Natureza, 

reclamando por boas colheitas, bom tempo e saúde. 

 

Muitos filmes de “cowboys” mostram os peles-vermelhas como indivíduos 

intelectualmente inferiores, possuidores de uma cultura selvagem (no sentido 

depreciativo da palavra) baseada em crenças e ritos arcaicos e ocos de 

sentido, agarrados a religiões tontas, com um discurso farto de símbolos de 

difícil entendimento, vivendo nas florestas e pradarias, no meio dos animais 

selvagens, evitando a todo o custo o contacto com o homem branco, este 

civilizado, possuidor de máquinas, de armas e duma religião superior e 

poderosa. 

 

A migração deu-se muito antes de se terem formado as civilizações do Extremo 

Oriente, e muito antes de se definirem as características que as identificam. 

Contudo, é provável que alguns hábitos e algumas manifestações artísticas e 



culturais, além da filosofia, estivessem já presentes na cultura dos povos 

asiáticos na altura em que se deu a migração para o lado americano. Algumas 

dessas manifestações perduraram até aos nossos dias entre os peles-

vermelhas. 

 

Entre os kinaalda e os mandala, entre a sabedoria ameríndia e o budismo zen, 

as semelhanças chegam a ser bastante surpreendentes. É provável que a 

evolução ocorrida em cada um dos lados tivesse uma raiz comum já existente 

na Ásia oriental antes das primeiras migrações para o continente americano. 

 

    

Kinaalda: pinturas de areia dos peles-vermelhas. 

 

Os kinaalda são pinturas de areia usadas em rituais de puberdade, quando 

uma rapariga navajo tem a primeira menstruação, marcando o início da sua 

entrada na vida adulta. As mulheres, geradoras de vida, eram tidas como um 

microcosmos da mãe-natureza, pelo que eram respeitadas e veneradas. 

 

    

Mandala: pinturas de areia feitas pelos monges tibetanos. 

 

Os mandala são pinturas feitas pelos budistas (um dos processos consiste em 

utilizar areia). Representam o Universo e as forças nele intervenientes, através 



duma grande complexidade de símbolos. Colocados em altares, no decorrer de 

cerimónias religiosas ou durante a meditação, os mandala têm como objectivo 

equilibrar e harmonizar as mentes de quem os olha ou os lembra mentalmente, 

devido ao seu poder visual e espiritual. 

 

    

 

Músicos índios – Músicos tibetanos. 

 

Podemos também encontrar longínquas semelhanças entre os trajes de 

cerimónia dos monges budistas e as vestes dos músicos, bailarinos ou chefes 

índios peles-vermelhas. Esse caminho, contudo, levanta muitas dúvidas entre o 

acaso e o provável. O uso de incenso em cerimónias religiosas, assim como as 

formas geometrizadas e espiraladas que podemos observar na tapeçaria, na 

cestaria e na olaria, situam-se no mesmo território movediço, onde se podem 

facilmente elaborar tentadoras especulações. 

 

    

Mãe comanche com bebé – Mãe mongol com bebé. 

 



Contudo, não é nada longínqua (pelo contrário) a semelhança entre as alcofas 

onde eram colocados os bebés nos primeiros meses de vida, envoltos em 

tecidos e atilhos. Tal hábito persiste ainda nalguns povos, sobretudo no árctico, 

tanto dum lado como do outro do estreito de Bering. 

 

    

Tipi dos peles-vermelhas – Stoibizhe de povos siberianos 

 

Também grande é a semelhança entre as tendas dum e doutro lado. São 

sustentadas por varas de madeira colocadas em círculo e cobertas por peles. 

Em cima, onde se cruzam as varas, fica uma abertura para a saída do fumo, 

pois, nos dias frios acendem-se pequenas fogueiras no seu interior.  

 

Mas, onde se encontram as semelhanças mais surpreendentes é entre a 

filosofia dos peles-vermelhas e as budista e taoista, que chega a tocar o zen 

com frequência. A 2ª parte deste artigo debruça-se sobre essa filosofia, através 

duma selecção de textos que deslumbram e surpreendem, quer pela 

semelhança com as filosofias asiáticas quer pelo seu valor intrínseco. 


