
 

 

PARA LÁ DO EXTREMO ORIENTE 

- 2ª Parte - 

 

O que é a vida?  

É o brilho dum pirilampo na noite.  

É o sopro dum bisonte no Inverno.  

É a pequena sombra que percorre a erva e se perde ao pôr do sol. 

(Palavras proferidas, antes de morrer, por Crowfoot, caçador, guerreiro e orador) 

 

 

Quem conhece textos do taoismo, do budismo e do budismo-zen, e não 

conheça os que aqui se apresentam, ficará por certo deslumbrado com as 

semelhanças que vai encontrar. Referências à vida, à Natureza, aos espíritos, 

à pequenez do Homem, ao Homem enquanto guerreiro, etc., são uma 

constante. Curioso também é o facto de o dragão surgir em lendas de algumas 

tribos peles-vermelhas. 

 

Estes textos revelam uma filosofia que, tal como as outras, é construída em 

torno dos saberes que as imagens da Natureza proporcionam, e também 

insistem em ver o Homem como um elemento dentro dessa Natureza, em vez 

de um estranho que a usurpa.  

 

Outro aspecto que surpreende é o carácter premonitório de quem, há cem e 

mais anos, quando os problemas ambientais estavam longe de apresentar a 

gravidade que apresentam nos dias de hoje, tem a noção clara de que a Terra 

não se pode desrespeitar, que “os animais e as plantas são nossos irmãos” e 

que “aquilo que acontecer à Terra acontecerá aos seus filhos”. 

  

O desrespeito que o homem branco tem pelos espíritos dos antepassados, o 

desprezo por gentes, culturas e religiões diferentes, a destruição da mãe-

natureza, o desenfreado sentimento de posse, são aspectos aqui abordados, 

entre outros, de forma bem precisa. 



 

    

Chefe Eagle Elk – Chefe Garfield. 

 

Alguns textos são extraídos de discursos de sábios, feiticeiros e chefes índios. 

Outros são extraídos da sabedoria tradicional, de lendas e de crenças. Tudo 

aparenta ser tão simples, tão óbvio, tão natural e tão humano que, por isso 

mesmo, chega a ser assustadoramente profundo... Uma lição para se salvar o 

Mundo. 

 

 

Sobre o silêncio e a meditação: 

 

O silêncio é o equilíbrio absoluto do corpo, do espírito e da alma. O homem que 

preserva a unidade do seu ser permanece sempre calmo e inquebrantável 

perante as tempestades da existência. 

 

Procura momentos de solidão, longe do tumulto das grandes cidades. Na 

solidão, os pensamentos permanecem mais facilmente em repouso. Os nossos 

pensamentos e as nossas ideias são a Natureza, tal como as vagas de um rio 

ou as nuvens que deslizam no céu. Precisam de luz para viverem e tornarem-

se visíveis. 

 



    

“Sonhando” nas margens dum rio – Nas margens do Missouri. 

 

Faz de cada segundo uma experiência enriquecedora, sem te inquietares com 

o tempo que foge e os dias que já não regressam. O presente é a única coisa 

que não tem fim. 

 

Aproveita os momentos de silêncio para te ouvires a ti mesmo, para procurares 

a nascente profunda por detrás dos pensamentos inúteis e do obstáculo das 

palavras. 

 

Aprende a respirar lentamente, imaginando o teu sopro sob a forma de uma 

pincelada de luz brilhante. 

 

O corpo em repouso, com a respiração calma, de olhos fechados sobre a luz 

interior, fica no estado de consciência especial em que já não existe um abismo 

a separar o espírito e a matéria, a alma e o corpo. Entre os dois corre o mesmo 

rio de amor espiritual, que não é senão o Universo unificado e reconciliado. Um 

sentimento oceânico leva-te para além de ti mesmo, para uma luz e uma paz 

cada vez maiores. 

 

Os meus jovens não trabalham. Os homens que trabalham não podem sonhar; 

a sabedoria surge-nos através dos sonhos. (Smohalla) 

 



    

Bonecas kachina – Rapariga jicarilla. 

 

A imobilidade do espírito contemplando-se a si mesmo só é possível quando o 

cérebro descansa, calmo como um lago na Primavera. 

 

Nós amamos a tranquilidade; deixamos o rato brincar em sossego; quando os 

bosques sussurram não sentimos medo. 

 

No teu espírito residem todos os poderes, como os diamantes numa mina. Só 

tens que descer lá ao fundo, munido da lâmpada da sabedoria. 

 

O centro do homem que medita é também o do Universo, o seu espírito e o seu 

fim, o lugar onde tudo recomeça. 

 

 

Sobre a Terra e a Natureza: 

 

Houve um tempo em que a Natureza fortalecia e instruía o Homem, curando as 

suas feridas, e lhe dava força de viver. O Homem sentia-se pleno de 

compaixão e de amor maternal pela Terra. Sabia que um coração afastado da 

Natureza seca e acaba por se tornar duro. Esse tempo não desapareceu. Está 

dentro de ti. É indestrutível. Basta que modifiques o teu olhar sobre as coisas, 

fazer calar o tumulto do mundo e recuperar a palavra do coração. (Chefe 

Standing Bear) 

 



A Natureza inteira cabe no espírito de um só homem. Atraído pelo reflexo das 

aparências, ele olha do lado errado. Aprende a virar os teus olhos para dentro. 

 

Se quiseres vencer o teu medo da morte, olha à tua volta. A Natureza não 

conhece o frio da morte, a imobilidade, a paragem da vida. Na Primavera 

exprime a sua juventude, a paixão de viver, a generosidade. No Inverno sonha 

reclinada sobre si mesma, renova as suas forças e prepara o regresso da 

Primavera. Considera a morte como um sono reparador. 

 

Como se pode comprar ou vender o Firmamento ou o calor da Terra? Tal ideia 

é-nos desconhecida. Se não somos donos da frescura do ar nem do fulgor das 

águas, como poderão vocês comprá-los? O Homem Branco não sabe distinguir 

um pedaço de terra de outro, porque ele é um estranho que chega de noite e 

tira dela o que necessita. A Terra não é sua irmã, mas sua inimiga e, uma vez 

conquistada, ele segue o seu caminho deixando atrás de si a sepultura dos 

seus pais, sem se importar com isso. (Chefe Seattle) 

 

 

Acampamento numa pradaria 

 

Eu sabia dar, mas esqueci essa graça depois de me ter civilizado. Tinha um 

modo de vida natural, agora é artificial. Todas as pedras tinham valor para os 

meus olhos; cada árvore era um objecto de respeito. Agora, olho uma 

paisagem com um homem branco e estimo o seu valor em dólares. (Ohiyesa) 

 



Quando te levantas de manhã, agradece pela luz do dia, pela tua vida e pela 

tua força. Agradece pela comida e pela alegria de viver. Se não encontras 

razão para agradecer, o problema está em ti mesmo. 

 

Que importam os homens que passam? Se o Espírito não soprar sobre eles, 

nada serão! Filhos da Terra reclamam pela posse da Terra. Os tempos 

passados voltarão de novo! (Cântico da Dança dos Fantasmas) 

 

 

Sobre o Amor e a Amizade: 

 

O amor entre o homem e a mulher é uma dança de alegria, uma elevada 

celebração da vida. O homem e a mulher têm a experiência do amor universal 

num mesmo corpo. 

 

O verdadeiro sentimento é como o rio que corre à luz do Sol, e depois 

atravessa a escuridão da noite com o mesmo murmúrio jubiloso. 

 

Não renuncies nunca a amar, apesar dos desgostos e da aridez do coração. O 

amor é a grande força que sustenta o Universo; sem ele, o mundo viveria um 

Inverno perpétuo. 

 

Eleva-te se queres viver um amor maior, mais amplo. O amor e a amizade são 

tentativas para alargar o círculo, e recuperar a unidade perdida. 

 

Aumenta o círculo dos teus amigos para poderes fortalecer a alma. Basta faltar 

uma única pedra para o edifício se desmoronar e os sóis se apagarem. 

 

 

Sobre o Grande Espírito e o Círculo: 

 

O Grande Espírito não tem fronteiras, o seu poder estende-se a toda a Criação, 

desde o coração do Homem até aos mundos invisíveis. O homem livre 

reivindica apenas uma terra: a terra do espírito. 



 

Éramos um povo sem leis, mas estávamos de boas relações com o Grande 

Espírito, criador e senhor de todas as coisas. Sabíeis vós que as árvores 

falam? Pois falam. Falam entre elas e hão-se, se as escutardes falar-vos a vós. 

O problema dos brancos é não ouvirem. Nunca aprenderam a ouvir os índios; 

por isso estimo que também não ouçam as vozes da Natureza. As árvores 

ensinaram-me muito: umas vezes a respeito do tempo, outras vezes a respeito 

dos animais, outras ainda a respeito do Grande Espírito. (Walking Bufallo)  

 

    

Feiticeiros num altar – Feiticeiro espalhando incenso. 

 

Tudo o que um índio faz, está num círculo. Assim é porque o poder do 

Universo se manifesta em círculos, e porque tudo tende a ser redondo. O Céu 

é redondo e ouvi dizer que a Terra é redonda como uma bola e que todas as 

estrelas o são também. O vento, no mais alto da sua fúria, redemoinha. As 

aves fazem os seus ninhos em círculo, porque a religião delas é a mesma que 

a nossa. O Sol ergue-se e volta a descer num círculo. A Lua faz o mesmo e 

ambos são redondos. Até as estações formam um grande círculo e acabam 

sempre por voltar aonde estavam. A vida dum homem é um círculo, desde a 

infância até à infância, e assim acontece com tudo aquilo em que o poder se 

move. Os nossos tipis eram redondos como os ninhos das aves, e eram 

sempre dispostos em círculo (o arco da nação), um ninho de muitos ninhos 

onde o Grande Espírito nos destinava a chocar os nossos filhos. (Black Elk) 

 

A tribo acampava sempre em círculo, e no meio do círculo havia um lugar 

chamado hocoka, o centro. Antes de os guerreiros partirem para a guerra, o 



profeta, ou homem santo, construía só para ele um tipi, e nele ficava sentado 

sozinho, olhando para dentro do futuro e vendo, em visões, tudo o que haveria 

de suceder. Os guerreiros reuniam-se no centro do acampamento, sentavam-

se em círculo e aguardavam o profeta. Ele vinha para a frente, repartia entre os 

guerreiros os feitiços que tinha feito e a cada qual revelava o seu destino. 

Cantava o “Canto do Profeta”: Neste círculo / Oh, vós, guerreiros / Vede, a 

cada qual / Predigo o futuro. / Tudo há-de ser / Como eu agora o revelo / Neste 

círculo / Escutai! (Short Bull) 

 

 

Pintura de areia 

 

 

Para finalizar, poderemos dizer que será certamente com a ajuda da sabedoria 

destes e doutros povos já extintos, que assimilaram no seu espírito o pulsar da 

Terra, que poderemos salvar o planeta de catástrofes eminentes. Ironicamente, 

terá de ser com a ajuda daqueles que foram destruídos, por serem portadores 

de conhecimentos e culturas selvagens, arcaicas e “menores”, que evitaremos 

a nossa auto-destruição.  

 

Tempos passados voltarão de novo... 

Aquilo que acontecer à Terra acontecerá aos seus filhos... 
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Nota:  

As fotos desta 2ª parte, assim como as fotos a sépia da 1ª parte, são da autoria de Edward S. 

Curtis, que dedicou 30 anos da sua vida a fotografar os índios peles-vermelhas, ao longo da 

metade oeste dos Estados Unidos e do Canada e no Alasca. Essas fotos foram tiradas nas três 

primeiras décadas do século XX, quando quase todos os índios se encontravam deslocados 

das suas terras, encurralados em reservas, e apresentando-se muitas vezes num adiantado 

estado de degradação cultural, social e humana. Editou 20 volumes com milhares de fotos que 

constituem o mais importante registo de imagens acerca da vida, cultura e hábitos dos índios 

peles-vermelhas.  

O sítio http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/curthome.html dá-nos acesso a essas 

fotos. 


