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«Um longo caminho começa  
com um primeiro passo.»

Lao Tse



PARTE I

Inverno
Cultural Geral



Prefácio 

A Linha e o Círculo

Quando o autor foi convidado a escrever um livro sobre o I Ching, 

tinha claro que deveria ser um livro de iniciação. Acontece que o 

produto final, para além de constituir uma primeira abordagem e, por 

isso, ser acessível ao público em geral, inclui igualmente partes mais 

avançadas. Assim acabou também por ser um livro de referência 

para os estudantes da metafísica chinesa e para todos aqueles que 

desejem aprofundar este tema. Este propósito duplo era quase ine-

vitável devido à forma como está estruturado o conhecimento no 

Extremo Oriente.

O leitor iniciante, quando encontrar uma passagem mais complexa, 

pode passar à frente sem qualquer receio. Não necessita do que está 

para trás para ler um outro capítulo mais à frente, porque o I Ching 

aprende -se de forma circular e não linear. Este livro, na verdade, não 

foi escrito do princípio ao fim e, por isso, também não se pretende 

que seja lido do mesmo modo. Não existe uma forma correta de o ler 

ou de o utilizar. Também não necessita de acabar a sua leitura para 

retirar proveito e utilidade. Se já tem uma forma de obter hexagramas, 

pode ser simplesmente usado como consulta e oráculo. Aos poucos, 

pode ir escolhendo ler as outras passagens, tais como as várias formas 

de tirar hexagramas, a história do I Ching ou os seus princípios de 

interpretação. 

Por um lado, o I Ching é extremamente complexo, mas é, de igual 

modo, extremamente simples. A vida está repleta de paradoxos, e este 

é apenas mais um deles. O princípio fundamental no qual assenta 

este livro milenar, assim como toda a cultura tradicional do Extremo 

Oriente, é o princípio unificador do yin e yang. George Ohsawa, 

talvez o maior pensador do século xx nesta área, dizia que o yin  

11



e o yang traduziam o tipo de pensamento da mente primitiva e, 

como tal, devia ser entendido por qualquer criança de forma ime-

diata. Efetivamente, o conceito de yin e yang é tão antigo que se 

confunde com o próprio berço da civilização chinesa, mesmo antes 

de haver matemática, astronomia, física, ou qualquer outro ramo do 

conhecimento. Também a sua linguagem binária, caraterizada por li-

nhas cheias e interrompidas, antecede a escrita em milhares de anos.

Sendo assim, este conceito é na sua essência tão simples e redutor 

que a sua explicação fundamental faz rir qualquer mente científica. 

No entanto, também quando se dão os primeiros passos na matemá-

tica, os conceitos de «zero» e «um» são imediatos, mas a linguagem 

binária daí resultante possibilita todo o software dos computado-

res mais avançados, não havendo limites para a sua complexidade.  

Yin e yang são o alfa e o ómega da filosofia do Extremo Oriente.  

É o primeiro conceito que se aprende, e o último que se domina. 

Quanto mais simples é o conceito, mais discernimento requer a 

sua aplicação. O autor, que no início da sua vida se dedicou à inves-

tigação científica e, depois, se dedicou a diversas artes da metafísica 

chinesa, está em condições de assegurar que o nível de complexida-

de intelectual entre ambas se assemelha. As maiores discussões que 

teve com amigos em tertúlias, que, por vezes, se prolongavam pela 

noite dentro, foram precisamente a discutir as fascinantes aplica-

ções de yin e yang.

No Ocidente, impera a linha e, no Oriente, impera o círculo.  

Os ocidentais têm uma conceção linear de tempo. O passado está 

para trás, já não existe e não volta. O futuro está para a frente, ainda 

vai vir, ainda não existe. Sendo assim, a única realidade é o presente, 

o ponto preciso em que estamos num dado momento. No entanto, 

esse «preciso ponto» é, na realidade, algo tão contraído, infinitesimal 

e diminuto, que é difícil de entender e no limite não existe. Além do 

mais, na nossa mente, vivemos quase sempre no passado e no futuro, 

naquilo que não existe. No fundo, este conceito linear de tempo é 

outro paradoxo.

o grande livro do i ching
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Para os orientais, o tempo é circular. Nasce -se, vive -se, morre -se 

para, depois, se voltar a nascer. Se pensarmos bem, a única perce-

ção que temos do tempo é a mudança. Se não houvesse mudança,  

o tempo deixaria de existir. Na natureza, o dia sucede à noite, a pri-

mavera sucede ao inverno, as estações e os dias repetem -se numa 

ordem perfeitamente definida. O complexo calendário chinês en-

contra-se organizado em ciclos de 60 pilares, e a astrologia chine-

sa está baseada não na posição dos astros num dado momento no 

firmamento, mas no pulsar do universo, nestes ritmos universais 

que se repetem de forma infinita. Por isso, «astrologia» chinesa não 

é uma designação correta. Assenta, antes, num modelo que indica 

que o que está para trás irá repetir -se e, por isso, se já foi vivido no 

passado, pode voltar a acontecer no futuro.

De igual forma, o sistema de ensino no Ocidente começa com os 

princípios mais simples. Inicialmente, aprende -se o abecedário, depois 

o «b+a=ba», para, então, formar palavras e começar a ler. Dão -se pri-

meiro todos os conceitos necessários, todas as bases necessárias, 

para depois se avançar. A aprendizagem do I Ching e da metafísica 

chinesa, por seu turno, não segue o mesmo padrão. Lançam -se con-

ceitos básicos para entender conceitos complexos, e estes ajudam 

a entender os conceitos básicos. Anda -se, literalmente, «às voltas».

Neste sentido, é livre de começar este livro pelo início, pelo fim 

ou pelo meio. E desfrute! 

Linha — Ocidente

Círculo — Oriente

Duas formas diferentes de 
leitura, aprendizagem e de 
olhar para a vida.
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Nota Prévia: I Ching ou Yi Jing?

Sendo um livro de filosofia chinesa, o I Ching está repleto de termos e 

conceitos chineses cujos significados necessitam de ser considerados. 

Ao contrário da maioria dos outros idiomas, a escrita chinesa não se 

baseia num abecedário, mas sim em carateres que se podem defi-

nir como imagens ou «desenhos». Cada conceito tem o seu próprio 

caráter, e as palavras não são materializadas por um conjunto de letras.

Para se passar de uma imagem para letras, é necessário um sis-

tema de transliteração: por exemplo, «I Ching» em carateres chine-

ses é «易經». Existem vários sistemas para transcrever carateres em 

letras e palavras facilmente compreendidas pelos ocidentais. Essas 

transcrições assentam na fonética e, por isso, primeiro há que refe-

rir que não existe uma «língua chinesa», visto que na China se fala 

uma grande quantidade de línguas e dialetos. A principal e oficial 

língua na China é o mandarim standard moderno. No entanto, exis-

tem muitas outras línguas faladas por milhões de pessoas, tais como 

o cantonês no sul da China ou o hokkien de Fujien. Ao todo, na Re-

pública Popular da China, falam -se mais de cem línguas e dialetos.

É curioso verificar que, na diáspora chinesa, sendo a língua tão 

diversificada, o facto de a escrita não estar baseada em letras que  

traduzem um som específico constitui um fator de unificação  

cultural muito importante. É uma forma de comunicação efetiva. 

Um chinês do Norte pode não entender um chinês do Sul no pro-

cesso da fala, mas pode ler o mesmo livro e entender -se de forma 

escrita. Essa é uma das vantagens e beleza de uma escrita mais com-

plexa (há que assimilar milhares de carateres em vez de 26 letras). 

Tudo o que tem uma frente tem um dorso e, quanto maior o dorso, 

maior a frente...

Um dos sistemas mais conhecidos de transcrever o mandarim 

para a escrita românica é o sistema Wade ‑Giles, um sistema de 

romanização elaborado no século xix por Thomas Francis Wade, um 

professor de Cultura Chinesa na China e embaixador britânico aí tam-

bém. Foi, depois, refinado por Herbert Allen Giles, um diplomata de 

o grande livro do i ching
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Sua Majestade na China e pelo seu filho Lionel Giles, curador do 

museu britânico em Londres.

O sistema Wade ‑Giles foi progressivamente substituído a partir 

da segunda metade do século xx pelo sistema hanyu pinyin ou sim-

plesmente pinyin. Este sistema de romanização foi desenvolvido por 

um comité governamental da República Popular da China a pedi-

do de Mao Tsé -Tung (Máo Zédong) e aprovado pelo país em 1958.  

O projeto pinyin foi liderado pelo linguista Zhou Youguang que,  

na verdade, morreu recentemente com a respeitosa idade de 111 anos! 

Zhou Youguang teve uma educação ocidental e trabalhou como ban-

queiro em Nova Iorque, para além de ser profundo conhecedor da 

língua e cultura chinesa. É considerado o pai do pinyin.

Em 1982, a ISO — International Organization for Standardization 

— adoptou o pinyin como o padrão internacional para a transcrição 

do mandarim. Por consequência, é da opinião não só do autor, como 

da maioria dos entendidos, que se deve adoptar o pinyin para todos 

«falarmos a mesma língua». No entanto, a adoção pura do pinyin le-

vanta alguns problemas que vão demorar algum tempo a resolver.

O primeiro é que tendo sido o Wade ‑Giles o sistema mais co-

mum usado no último século, este está presente em muitas publi-

cações e livros usados correntemente. Também muitos dos seus ter-

mos mais comuns entraram de forma firme na linguagem de todos 

os dias. Por exemplo, a comunicação é mais imediata quando se diz  

«Pequim», pertencente ao sistema Wade ‑Giles, do que «Beijing» que 

é pinyin. De igual forma, «I Ching», de acordo com o sistema Wade-

‑Giles, é um termo mais conhecido do público do que «Yi Jing»,  

o equivalente em pinyin.

Um outro problema do pinyin, e esse impossível de resolver,  

é que o Wade ‑Giles assenta numa transcrição, regra geral, mais ade-

quada foneticamente. Ou seja, para a maioria das línguas ocidentais, 

o Wade ‑Giles aproxima ‑se mais do som correto das palavras do que 

o pinyin oficial. Muitas vezes, a fonética do pinyin aproxima -se mais 

da fonética albanesa do que da fonética do português ou do inglês. 

Este facto não deixa de ser curioso porque, na altura, pouco depois 
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da Revolução Chinesa, a Albânia era o outro país maoista e um dos 

poucos com quem a República Popular da China mantinha relações 

diplomáticas.

Por exemplo, o termo «qi», esse conceito fundamental da cultura 

do Extremo Oriente («ki», no Japão) que descreve o estado anterior 

à matéria e usado em muitos termos da metafísica chinesa, tem na 

realidade o som de «chi», que é a transcrição do sistema Wade ‑Giles. 

Também o som «I Ching» é, na realidade, mais correto do que o som  

«Yi Jing». Assim como se estivéssemos em Pequim a falar com um lo-

cal, este entenderia mais facilmente o som «Pequim» do que «Beijing».

Quanto a outros termos da metafísica chinesa introduzidos no 

Ocidente, especialmente depois da década de 70, estes são já geral-

mente transcritos em pinyin devido à influência dos chineses no 

mundo ocidental, uma vez que já usavam esta transcrição oficial.  

É o caso, por exemplo, de «ba gua» que muitos dos adeptos do Feng 

Shui conhecem e que significa «oito trigramas». O Wade ‑Giles de 

«ba gua» é «pa kua», mas estamos todos mais familiarizados com o 

primeiro do que com o segundo.

Também os estudantes das cinco artes da metafísica chinesa 

estão mais familiarizados com os nomes dos trigramas em pinyin 

do que em Wade ‑Giles. Transcreve ‑se «qian» — trigrama Céu e 

não «ch’ien». Isto apesar de, voltando a frisar, «qian» na realidade 

se pronunciar «chien», a transcrição em Wade ‑Giles. Esta é, assim,  

uma das muitas dificuldades com que o aluno das artes tradicionais 

chinesas se confronta no início.

Tendo todos estes fatores em consideração, o autor decidiu natu-

ralmente, e por formação, adotar o pinyin, embora tenha conservado 

certos (poucos) termos generalizados, tais como I Ching na versão 

Wade ‑Giles. A necessidade de fazer esta ressalva prévia é para evitar 

possíveis críticas futuras. Por que razão, se o autor utiliza o pinyin,  

o título do livro está em Wade ‑Giles? Trata ‑se de um sistema misto 

consciente e, sendo assim, este é O Grande Livro do I Ching e não o 

livro do «Yi Jing», embora a generalidade da transcrição usada seja 

pinyin.

I Ching 

Yi Jing

Lao -Tsé 

Laozi Dao De Jing

o grande livro do i ching
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Como última nota, é de salientar que o mandarim tem quatro 

tons que, em pinyin, se traduzem por quatro assentos nas vogais, 

tais como ǒ, ū, à, é, os quais dão significados e sons diferentes às 

palavras. Por exemplo, «mà» e «má» são palavras completamente 

diferentes. Para a conveniência do leitor, deixámos quase sempre os 

tons fora da transcrição, embora muitas vezes tenhamos optado por 

usar o caráter em chinês. Em baixo, seguem algumas das transcrições 

mais correntes em Wade ‑Giles. Boas leituras!

Wade ‑Giles

 (fonética)

I Ching 

Lao -Tsé 

Tao Te Ching

Mao Tsé -Tung

Pequim 

Chi

Pa Kua

Chien

Tui

Li

Chen

Sun

Kan

Ken

Kun

Pinyin

(oficial)

Yi Jing

Laozi

Dao De Jing

Máo Zédōng

Beijing

Qi

Ba Gua

Qian

Dui

Li

Zhen

Xun

Kan

Gen

Kun

Caráter

(ideograma)

易經

老子

道德经

毛泽东

北京市

氣

八卦

乾

兌

離

震

巽

坎

艮

坤

Lao -Tsé 

Tao Te Ching

Dao De Jing

Mao Tsé -Tung 

Máo Zédōng
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Introdução

Porquê Ler o I Ching?

Desde sempre que a humanidade revelou a sua capacidade de pensar 

e discernir segundo duas formas opostas, mas também complemen-

tares, que vamos designar por «pensamento oriental» e «pensamento 

ocidental». O pensamento ocidental tem vindo a ser cada vez mais 

dominante nos últimos 12 mil anos, período esse que coincide 

com o início do Neolítico e o aparecimento dos primeiros vestígios 

de sedentarismo e da agricultura. Essa é também a época em que 

alguns autores datam certas lendas que abarcam a destruição pela 

água, tais como a lenda da Arca de Noé e a lenda da Atlântida.

O planeta Terra tem variados tipos de movimentos, não ape-

nas os movimentos de rotação em torno do seu eixo ou de transla-

ção à volta do Sol, com os quais estamos bem familiarizados. Outro 

movimento relevante é a precessão dos equinócios ou precessão 

axial, em que o eixo da Terra descreve um círculo imaginário no 

firmamento. Cada ciclo completo demora cerca de 25 772 anos e está 

dividido, sob o ponto de vista astrológico, em duas fases que podemos 

apelidar de fase material e fase espiritual. Presentemente, estamos 

a aproximar -nos do fim da fase material, fase yang, na qual se 

dá uma destruição parcial da Terra e da humanidade por excesso 

de fogo.

Todos nós estamos a experienciar uma vida cada vez mais rápida. 

A ciência e a tecnologia trazem enormes benefícios, mas aceleram 

também imensamente o ritmo de vida. É preciso saber lidar com a 

quantidade incrível de informação que nos chega de forma cada vez 

mais rápida e com maior frequência através, por exemplo, de telemó-

veis e computadores dos quais hoje já não se pode prescindir. Senti-

mos cada vez mais pressão no trabalho e na nossa vida social e familiar. 
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Na natureza, nota -se um aumento da atividade dos vulcões, e há a 

questão preocupante do aquecimento global.

Em termos do nosso processo biológico, é cada vez maior a per-

centagem de células que sofre mutações, evoluindo para cancro,  

o que é também fruto do aumento do consumo de produtos extre-

mos, tais como açúcar, álcool, drogas e medicação, que ingerimos 

numa tentativa, por vezes, desesperada de equilíbrio. A maior fragili-

dade do nosso ambiente interno torna -nos, depois, mais vulneráveis a 

infeções por uma quantidade infinda de microorganismos vindos do 

exterior e que são cada vez mais difíceis de combater com antibióticos.

Em termos sociais, têm vindo a proliferar os arsenais de armas 

químicas e atómicas que são capazes de danos incalculáveis. No meio 

ambiente, estamos mais sujeitos a diversos tipos de radiação e, para 

alguns, os efeitos em termos de saúde humana da próxima rede 5G 

são deveras preocupantes. Mais de um milhão de espécies estão 

ameaçadas pela poluição e intervenção humana nos seus habitats 

naturais. Estamos perante uma crise de extinção com sintomas 

precisamente de destruição pelo fogo, o qual irá ter o seu clímax no 

próximo século, quando o eixo da Terra apontar diretamente para 

o Polo Norte. 

A partir desse ponto, a humanidade vai entrar numa outra era, 

de cariz mais espiritual, que, para alguns entusiastas da astrologia 

ocidental, vai coincidir com o início da Era do Aquário. Essa nova era 

irá ser dominada por outro tipo de valores que serão mais humanos, 

pacifistas e ecológicos. Os valores femininos irão ter preponderância 

sobre os valores masculinos, e o planeta irá recuperar o seu equilí-

brio natural. No entanto, no aproximar do fim desta era, quando a 

estrela de referência do Norte for a estrela Vega, a humanidade irá 

ser confrontada com outro tipo de problemas diametralmente opos-

tos e que não poderá controlar. Essa será a nova fase de destruição 

pela água. No entanto, não temos de nos preocupar com esse tempo 

que virá daqui a cerca de 13 mil anos.

o grande livro do i ching
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A humanidade tem evoluído 

ciclicamente ao longo dos tempos 

com dois períodos distintos de  

12 886 anos, cada um de desen-

volvimento espiritual, outro de 

desenvolvimento material ou pe-

ríodos ying e yang. A fase final de 

cada ciclo é sempre muito contur-

bada. No fim da fase espiritual, há 

a destruição pela água e, no fim 

da fase material, há a destruição 

pelo fogo, a qual, na verdade, co-

meçámos a viver neste milénio.

Curiosamente, temos mais 

controlo na fase de destruição 

pelo fogo do que na fase de des-

truição pela água, porque a des-

truição pelo fogo é, em grande 

parte, causada pela intervenção 

humana, ou seja, de dentro para 

fora, enquanto a destruição pela 

água é causada significativamen-

te pelo meio ambiente, ou seja, 

de fora para dentro. Por exemplo, 

estamos sempre sujeitos a uma 

hipotética mudança do eixo da 

Terra devido à mecânica do seu 

movimento ou uma alteração 

climática drástica semelhante às 

ocorridas no passado.

Desenvolvimento
material

12 886 anos

Pensamento 
Ocidental

Desenvolvimento
espiritual

12 886 anos

Pensamento 
Oriental

Posição atual 
da Terra

Precessão 
Axial

Estrela Polar
— destruição 

pelo fogo
2036–2102

25 772 anos

Eixo da Terra

Estrela Vega,
destruição 
pela água
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No período yang, ou de desenvolvimento material, predomina o 

tipo de discernimento que, no início, apelidámos de pensamento 

ocidental. Por sua vez, no período yin, de desenvolvimento espiri-

tual, predomina o tipo de discernimento que apelidámos de pensa-

mento oriental. Estas duas formas de pensar não são mutuamente 

exclusivas, e todos temos alturas em que pensamos mais de uma 

forma do que de outra. Todos nós, por vezes tomamos decisões de 

forma racional, já outras guiamo -nos mais pelo coração ou ferra-

mentas que não a razão, independentemente da tendência de cada 

um ser mais racional ou mais intuitivo.

Nenhum dos processos está errado, e todos têm o seu lugar.  

O ponto de vista do autor é que, para prosperar a todos os níveis 

numa era tão material, é necessário contrabalançar a forma de 

pensar do Ocidente com as qualidades intrínsecas do pensamento 

oriental. Vejamos algumas diferenças que separam os dois.

Casualidade versus Ordem
(ou aleatoridade versus causa e efeito)
O pensamento ocidental vê o funcionamento do universo como um 

conjunto de casualidades que ocorrem de forma contínua e sem or-

dem ou razão definidas. Por exemplo, entre os milhões de livros 

existentes e todos os lugares possíveis na Terra, qual a probabili-

dade de estar a ler este livro do I Ching neste preciso momento? 

E além do mais, exatamente no lugar onde se encontra? Quais as 

probabilidades de ter nascido no lugar onde nasceu, de se ter ca-

sado com a pessoa com quem casou e de ter tido os filhos que 

teve? Qual a probabilidade de ter levado a vida exata que viveu até  

hoje? Qual a probabilidade de todas as ocorrências pequenas e gran-

des que se passaram na sua vida a partir da data do seu nascimento?  

Não existe um número por mais pequeno que seja que possa 

definir essa probabilidade, ou seja, a vida é praticamente uma  

impossibilidade absoluta e, sob este ponto de vista, um paradoxo  

total.
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Por outro lado, o pensamento oriental vê a vida como algo que 

tem uma ordem perfeitamente definida num processo de ação e rea-

ção, uma mecânica à qual se pode chamar a «Ordem do Universo».  

Na «Ordem do Universo», existe sempre uma razão pela qual desenvol-

vemos uma doença específica, pela qual temos um acidente de viação 

ou nos encontramos com uma determinada pessoa. Nos dias de hoje, 

cada vez mais pessoas têm a consciência de que nada acontece por aca-

so, que tudo é devido a algo, tudo tem uma razão de ser. Na filosofia do 

Extremo Oriente, a «Ordem do Universo», a mecânica pela qual todos 

os fenómenos se regem, tem origem na interação entre a dualidade pri-

mária das tendências opostas e complementares de yin e yang. Para os 

chineses, o homem está entre a força yang do Céu e a força yin da Terra. 

A vida do Homem é uma manifestação de livre -arbítrio, mas está sem-

pre sujeita a esta mecânica da qual nada e ninguém se pode escapar.

Separação versus Globalidade
(ou a parte versus o todo)
A forma de «pensar ocidental» centra -se na parte para conhecer o 

todo. Conhecer um fenómeno é como abrir uma caixa com o intuito 

de observar e analisar tudo o que lá está dentro. Veja-se o seguinte 

exemplo: o estudo de uma cenoura em termos nutricionais consiste 

em pesquisar de forma científica todos os seus diferentes componen-

tes, nomeadamente a percentagem de água, o número de calorias,  

a quantidade de proteínas, gorduras, vitaminas, ou sais minerais. Isto 

embora hoje em dia esteja já estabelecido que a ingestão de todos 

estes componentes sintetizados em forma de pílula nem de longe, 

nem de perto tem o mesmo efeito do que a ingestão de uma cenoura.  

Ao invés, o pensamento oriental, em vez de se focar nos aspetos 

micro, foca -se nos aspetos macro, tais como forma, cor, peso, sabor, 

estação e clima onde cresce, ou a forma como se desenvolve. 

Quando se tem um problema de saúde, procura -se um médi-

co especialista dessa parte do corpo, pois a atenção foca -se num  

determinado órgão ou função. Já quando se procura um acupuntor 
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para a solução desse mesmo problema, ele tem inevitavelmente de 

analisar a forma como a energia flui nos diferentes meridianos e no 

corpo todo para ajudar a resolver o problema. E, geralmente, chega 

à conclusão de que uma dor nos ouvidos pode não estar nestes, mas 

sim nos rins, visto que, na medicina tradicional chinesa, existe uma 

relação estreita entre os rins e os ouvidos. Por sua vez, um problema 

nos olhos pode estar relacionado com o funcionamento do fígado.

Na filosofia do Extremo Oriente, existe a noção de que todos os 

fenómenos estão interligados. Hoje em dia, a mecânica quântica ex-

plica como o simples bater de asas de uma borboleta pode provocar 

um tsunâmi do outro lado do planeta. A noção de que o corpo é uma 

«máquina» e que, quando uma peça está a funcionar mal, esta pode 

substituir -se por outra, está fundamentalmente errada. Não é possível 

isolar e tratar separadamente uma determinada parte do corpo, visto 

que ele funciona como um todo. Regra geral, quando se intervém di-

retamente no problema, ele simplesmente desloca -se para outra parte 

do corpo e toma uma forma mais complexa e de mais difícil resolução.

A separação entre corpo e mente talvez seja ainda mais impor-

tante nos dias de hoje, com o aumento exponencial dos problemas 

do foro psíquico e numa sociedade em que o consumo de químicos, 

tais como antidepressivos, é cada vez maior.

Embora no Ocidente, em tempos mais antigos, tais como na civiliza-

ção romana, se tenha tido a noção da união entre corpo e mente, como 

ilustra o célebre ditado «Mens sana in corpore sano», tal ligação foi -se 

perdendo. Hoje em dia, os problemas mentais são tratados apenas no 

foro da mente e com muito pouco êxito. Para os orientais, qualquer pro-

blema da mente está assente numa base biológica. Todas as emoções, 

por exemplo, estão diretamente relacionadas com o funcionamento 

de um determinado órgão. O medo está associado aos rins e à bexiga,  

a zanga ao fígado, a histeria ao coração, a preocupação ao baço e ao pân-

creas, tristeza ou depressão ao funcionamento dos pulmões.

Na forma de pensar dos ocidentais, existe a convicção profunda 

de que quanto mais complexo, mais verdadeiro. Quanto mais  

pequeno, quanto mais nos aproximamos do ínfimo, ou seja, dos 
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neutrões, protões, eletrões e outras partículas de dimensão ainda 

mais reduzidas, mais próximos estamos da verdade. Esta forma de 

pensar leva também à separação entre o eu e os outros. No Oriente, 

valoriza -se mais o processo coletivo, no Ocidente, o processo indi-

vidual. Isso está bem patente em vários pormenores, tais como o 

nome dos indivíduos. No Oriente, o primeiro nome é o nome de 

família ao invés do nome próprio, ou seja, escreve -se Pereira Joana 

em vez de Joana Pereira.

Contrariamente ao pensamento ocidental, o pensamento oriental 

valoriza a simplicidade em vez da complexidade. Considera primei-

ro o todo em vez da parte. Por exemplo, para se escrever uma mora-

da grafa -se primeiro o nome do país, depois a localidade, seguido da 

rua e número do apartamento. Vai -se do maior para o mais pequeno, 

do todo para a parte.

Visível versus Invisível
(ou energia versus matéria)
A cultura ocidental é tradicionalmente mais materialista do que a 

cultura oriental no sentido em que o estudo do universo e dos seus 

fenómenos foca -se no mundo dos sentidos, naquilo que se pode me-

dir, pesar e quantificar. Esta abordagem intensificou -se nos séculos 

recentes com o advento do Iluminismo e com o que se designou por 

a «matematização do real». Este conceito está na base da ciência, re-

velando que o que tem valor científico é aquilo que pode ser matema-

tizado e passível de comprovação através de investigação com base no 

modelo científico. Aliás, a verdadeira religião do Ocidente é a ciência.

Ciência igual a verdade é uma equação perfeita. Tudo o que é cientí-

fico é verdadeiro. Um dos paradoxos desta forma de pensar, no entanto, 

é que de forma regular surge uma nova teoria que contradiz a teoria es-

tabelecida. Ou então, pode usar -se o modelo científico para provar duas 

teorias opostas. Existe a título de exemplo, uma teoria científica que pro-

va que uma alimenção à base de proteína e produtos animais é a mais 

adequada para o ser humano, enquanto outra prova que a alimentação 
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mais adequada é à base de produtos vegetais e hidratos de carbono.  

O que deve ser objetivo torna -se, obviamente, subjetivo.

Esta ênfase no estudo da matéria traduz -se também nos valores 

prevalecentes na sociedade ocidental que são mais materialistas do 

que espirituais. Os seres humanos identificam -se mais com o seu 

corpo, com a sua imagem e com aquilo que possuem do que com 

a sua alma ou essência não material. O problema com este tipo de 

abordagem é que depois torna -se muito difícil estudar fenómenos e 

valores, tais como saúde, paz, amor, justiça e liberdade, que todos te-

mos a noção de que existem, mas que não conseguimos quantificar. 

E, no fundo, todos sabemos serem esses os valores que realmente 

trazem a felicidade e que ambicionamos para nós.

No Ocidente, Einstein foi um dos primeiros a relacionar ener-

gia com matéria através da sua famosa equação E=mc2. A cultura 

oriental, por seu turno, não apenas relaciona energia com matéria 

como ainda considera que a matéria é precedida por um estado não 

material que, para simplificar, podemos considerar como «energéti-

co». Através de um processo de concentração em forma de espiral, 

a energia torna -se matéria no núcleo ou parte central dessa mesma 

espiral. Deste modo, todos os fenómenos materiais retêm de forma 

intrínseca a sua origem não material presente na periferia. 

Por exemplo, à volta de cada ser humano, existe o seu campo energé-

tico ou aura. O corpo não está separado da aura, assim como o espírito e 

o corpo não são separados. Fazem parte do mesmo fenómeno. Embora 

após a morte o corpo se desintegre e o espírito subsista, enquanto es-

tamos vivos, corpo e espírito são manifestações do mesmo fenómeno.  

Não existe a separação tipo «o copo e a água», nem um é mais importan-

te do que o outro. O conceito de espiral une os fenómenos materiais com 

a sua essência não material.

Considerar a parte energética da vida tem muitas vezes vantagens 

acentuadas. Na medicina, por exemplo, essas vantagens são óbvias. 

A intervenção no corpo energético é, regra geral, menos intrusi-

va e com efeitos colaterais praticamente nulos. Tratar o meridiano 

do fígado em vez de intervir neste com medicação é muito menos  
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violento para o organismo. Ainda mais relevante é dar ênfase à pre-

venção em vez de ao tratamento. Todas as doenças têm origem num 

desequilíbrio energético que é passível de ser detetado antes do apa-

recimento da sua manifestação física como, por exemplo, um tumor.

Quando se considera que a vida não se resume apenas a matéria e 

que todos os fenómenos, incluindo o ser humano, têm uma dimensão 

espiritual, os nossos valores mais profundos são diferentes. Dá -se igual 

valor à vida atual e à vida depois da morte. Temos uma visão diferente do 

que é essencial e acessório. O propósito e os objetivos mudam, e atua-

mos de forma diferente para com os outros. Consideramos o Homem 

como parte integrante do meio ambiente. Sendo a taxa de suicídio mais 

alta em países desenvolvidos, estamos perante a inevitabilidade de olhar 

de forma clara para o modelo de pensamento que queremos adotar.

Teoria versus Observação
Deixámos para o fim uma das mais importantes das inúmeras di-

ferenças entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental.  

No ocidente queremos entender a vida sob a perspetiva de um mo-

delo teórico e quantificável. Primeiro idealiza-se uma teoria à qual se 

sucede a fase da experimentação. Se o modelo teórico for passível de 

comprovação então estabelece-se como verdadeiro. Pelo contrário, no 

oriente, a experimentação e observação antecedem a fase da conceção 

do modelo teórico. As observações são feitas minuciosamente ao lon-

go de anos ou mesmo de várias gerações. Sómente depois se desen-

volve um modelo teórico para explicar o que se observa e experiencia. 

Sendo assim, não importa se os modelos são 100% corretos ou lógi-

cos. Importa sim se são úteis ou não, isto é se nos ajudam a tomar as 

decisões adequadas. Em resumo para o ocidente o mais importante é 

verdade do modelo teórico e lógico. Para o oriente o mais importante 

é se o modelo é útil baseado nos resultados que pretendemos alcançar. 

A metafísica chinesa não é uma ciência, é mais uma arte. A teoria do 

I Ching não tem que ser sempre 100% lógica, o importante é obter 

bons resultados quando se aplica a filosofia do I Ching no dia a dia.
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Conclusão
Nesta fase yang da história, é cada vez mais funtamental sermos 

capazes de discernir de acordo com ambos os modelos designados 

como pensamento ocidental e pensamento oriental. Yin necessita 

de yang e yang necessita de yin. Hoje em dia, verifica -se que quase 

todos fomos educados e formados de acordo com o pensamento e os 

valores do Ocidente, sendo por isso de vital importância a dissemina-

ção do discernimento inerente à filosofia do Extremo Oriente. Como  

o Homem tem, no presente, uma grande apetência para a destruição  

do meio ambiente, a filosofia do Extremo Oriente revela -se fulcral 

tanto para o indivíduo, como para toda a vida animal e vegetal, para 

todo o planeta, em geral.

Para tal, é necessário estudar o processo de mudança através do 

conceito unificador de yin e yang. E estudar yin e yang é estudar o  

I Ching.

Pensamento Ocidental  

Casualidade 

 [aleatoriedade da vida]

Separação

[a parte]

Matéria

[visível]

Teoria

Pensamento Oriental  

Ordem no Universo  

[causa e efeito]

Globalidade  

[ligação entre os fenómenos]

Energia
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Poder e controlo  

sobre a natureza
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Respeito pela individualidade

Poder e controlo  
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1.  História do I Ching

Na cultura tradicional chinesa, existem cinco grandes textos clássi-

cos, dos quais o I Ching é seguramente o mais lido e conceituado.  

É comum referir que o I Ching é a base de toda a filosofia chinesa.  

O propósito de o estudar é entender a vida e o funcionamento do uni-

verso. Todas as chamadas «Cinco Artes» da metafísica chinesa, que 

constituem o conjunto do conhecimento tradicional da China, se re-

ferem ao I Ching como um texto base e fundamental. O I Ching tem 

uma história mitológica e outra científica e arqueológica.

Desenvolvimento do I Ching

O I Ching não foi escrito por um único autor. A sua génese con-

siste numa coleção de textos que foram sendo escritos por muitos 

filósofos diferentes ao longo dos tempos. Existem vários textos pre-

cursores deste livro milenar. Alguns historiadores afirmam que um 

deles, o Lian ‑Shan ‑Yi (連山易), que se pode literalmente traduzir por 

«montanha contínua», remonta à dinastia Xia (~2070–1700 a. C.),  

a primeira dinastia tradicional da China, ou seja, há quatro mil anos. 

Contudo esta teoria é um pouco ambiciosa porque os primeiros,  

carateres encontrados foram os oráculos de Anyang (~1250 a. C.) da 

dinastia subsequente, os Shang.

Não sobreviveu nenhuma cópia completa do Lian ‑Shan ‑Yi, 

mas sobreviveu uma cópia na íntegra de um outro texto precursor  

o Gui ‑Cang ‑Yi (歸藏易), escrito em tiras de bambu encontrado num 

túmulo da dinastia Qin (221–206 a. C.). Esta descoberta ocorreu em 

1993 na aldeia de Ying -Bei, perto da cidade de Jing -Zhou, província 

de Hebei. Está oficialmente catalogada como «Gui ‑Cang em tiras de 

bambu no túmulo Wang -Jia -Tia da dinastia Qin».
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Finalmente, o terceiro, o mais conhecido e o mais importante 

texto precursor do I Ching, o Zhou Yi, foi descoberto em 1973 no 

túmulo 3 de Ma -Wang -Dui, perto da cidade de Chang -sha na provín-

cia de Henan. Este túmulo da dinastia Han foi selado em 168 a. C., 

e a descoberta é oficialmente designada como «Zhou -Yi em seda do 

túmulo Han em Ma -Wang -Dui». Para a história do I Ching, estes 

são os achados arqueológicos mais relevantes, tendo ambos mais de 

dois mil anos. 

No entanto, as origens do I Ching remontam seguramente ao 

Neolítico, ainda antes do aparecimento da escrita. Neste sentido, 

para além dos factos arqueológicos, existe toda uma história basea-

da em referências posteriores e em diversos outros textos clássicos. 

Essa história tende a ser confundida, por vezes, com os mitos e len-

das transmitidos oralmente através de inúmeras gerações.

O que é certo é que o I Ching foi evoluindo ao longo de muitos 

séculos, ou mesmo milénios, através da contribuição de muitos pen-

sadores e filósofos até à sua versão final, compilada pelo imperador 

Wu da dinastia Han, no ano de 136 a. C. Vejamos alguns dos factos, 

períodos importantes e intervenientes principais na evolução deste 

livro milenar, um dos mais antigos da humanidade.

Textos precursores do I Ching

Lian ‑Shan ‑Yi

Gui ‑Cang ‑Yi

Zhou ‑Yi

Os primeiros textos poderão ter sido 

escritos há cerca de 4000 anos.
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Mitologia

Fuxi
A primeira figura a referir, tanto no desenvolvimento do I Ching, 

como relativamente a toda a cultura tradicional do Extremo Oriente, 

é Fuxi (伏羲), uma criatura que, segundo se refere, viveu há cerca de 

5000 anos nas margens do rio Amarelo, no centro da China atual. 

Pangu, o deus da criação na mitologia chinesa, criou o mundo e, de-

pois, os primeiros seres vivos, Fuxi (de sexo masculino) e a sua irmã 

gémea, Nuwa. Fuxi e Nuwa eram criaturas meio seres humanos, 

meio serpentes que se uniram para gerar toda a humanidade, uma 

espécie de Adão e Eva da China. Outra lenda conta que Fuxi e Nuwa 

foram os únicos sobreviventes de uma enorme inundação e, depois, 

procriaram para restabelecer a nação chinesa.

Diz -se que Fuxi viveu 197 anos, tendo ensinado à sua descendên-

cia as artes essenciais de sobrevivência, tais como cozinhar, caçar 

e pescar com rede. Lançou também as bases da metafísica chine-

sa, incluindo os oito trigramas (八卦, Ba Gua)para classificar todos 

os fenómenos existentes na natureza. Morreu num lugar chamado 

Chen, em Huaiyang, na província de Henan. Aí existe, ainda hoje, 

um monumento que lhe é dedicado e visitado como atração turística.

A lenda dos ensinamentos de Fuxi na realidade descreve o iní-

cio do Neolítico. Por consequência, alguns autores que situam 

Fuxi (isto é, os desenvolvimentos atribuídos a Fuxi) por volta de 

10 mil a. C. estão, porventura, mais corretos sob o ponto de vista 

histórico.

Os Oito Trigamas
Sequência Celeste Anterior 先天八卦

Para além de inventar os trigramas, Fuxi colocou‑os 
numa orientação espacial designada por «sequência 
celeste anterior» ou sequência de Fuxi 伏羲八卦, 
um dos fundamentos da metafísica chinesa que dá 
indicação do tempo.
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Fuxi
Figura mitológica considerada o 
pai da civilização chinesa. Viveu 
e morreu no centro da China por 
volta de 3000 a. C. (ou então 10 000 
a. C.). Diz a lenda que ensinou ao 
Homem as artes essenciais para 
uma civilização sedentária, tais 
como cozinhar, pescar com rede 
e caçar com armas feitas de osso, 
madeira e bambu. Institucionalizou 
o casamento (monogamia).
Era meio homem, meio serpente  
e viveu quase 200 anos.

Dinastia Zhou

Rei Wen
Entre 1556 e 1064 a. C., o povo dominante na China era os Shang,  

a quem os Zhou prestavam vassalagem. Apesar de ser um povo me-

nor, a tribo era muito bem organizada e tinha leis justas, o que atraiu 

os melhores talentos de diversas outras províncias e facilitou o seu 

desenvolvimento enquanto nação. Para assegurar a subjugação dos 

Zhou, os Shang aprisionaram o seu chefe, «Wen dos Zhou», duran-

te vários anos. Conta a lenda que Wen usou esse tempo de solidão 

para meditar nos oito trigramas e os agrupar dois a dois, criando, 

assim, os 64 hexagramas.

Etc.

Como existem ao todo oito 
trigramas, quando agrupados 
dois a dois perfazem 64 (8×8) 
hexagramas, a base do I Ching.
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Com o passar dos anos, apesar da prisão do seu chefe, os Zhou 

continuaram a progredir e tornaram -se mais fortes do que os Shang. 

A tensão entre estas duas tribos cresceu até degenerar em guerra 

aberta. Na batalha épica e decisiva de Muye (~1046 a. C.), os Zhou, 

liderados pelo segundo filho de Wen, de nome Wu, derrotaram os 

Shang. Assim nasceu a mais longa dinastia da história da China.  

Foi neste período de mais de 800 anos que se desenvolveu a maior 

parte do I Ching. Após a vitória, Wu adotou a designação de «Rei Wu 

dos Zhou» (周武王) e deu ao seu pai o título póstumo e honorífico 

de Rei Wen dos Zhou (周文王).

O Zhou Yi, clássico do povo Zhou, atribuído precisamente ao Rei 

Wen, consistia num texto que continha o nome de cada hexagrama 

(卦名, guàmíng) e um curto parágrafo sobre cada um deles (彖, 

tuàn). É apenas conhecido como referência posterior visto não ter 

sobrevivido nenhum exemplar da época. Pouco tempo depois apare-

ceu outro texto, o Yao Ci (爻辭), que consistia em comentários a cada 

uma das 384 linhas dos 64 hexagramas. Esse texto foi atribuído ao 

irmão do rei Wen, Zhou Gong Dan. A compilação do Zhou Yi e Yao Ci 

originou um livro usado como a referência filosófica para governar uma 

nação ou uma região nessa altura.

Rei Wen
(~1112–1050 a. C.)

Chefe do povo Zhou. Foi aprisionado pelo 
povo dominante Shang e passou muito tempo 
detido. Foi na prisão que teve tempo para 
meditar nos oito trigramas e os agrupar dois  
a dois, criando os hexagramas.
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Confucionismo e as Dez Asas

Ainda durante a dinastia Zhou, no período dos Estados Litigantes, 

viveu Confúcio (551–479 a. C.), o sábio de referência dessa época e 

precursor do confucionismo, um dos três sistemas filosóficos ou reli-

giões principais da China. É considerado o grande filósofo do I Ching. 

Confúcio (孔夫子) dedicou a parte final da sua vida ao estudo profun-

do do Zhou Yi e Yao Ci. O propósito deste seu estudo intenso numa 

idade avançada era evitar cometer mais erros desnecessários.

Conta a lenda que Confúcio estudou os 64 hexagramas até as 

páginas do livro estarem gastas. A filosofia de Confúcio, ou con-

fucionismo, assentava no respeito pela hierarquia, na moral dos  

governantes e na honestidade dos indivíduos como base para uma 

sociedade justa, estável e equilibrada. Esta moral é o mote geral e a 

essência do texto clássico do I Ching e da sua escola filosófica.

O seu legado intelectual foi passado de geração em geração pelos 

seus alunos e discípulos. Nos séculos subsequentes à sua morte, os 

seus seguidores escreveram uma série de comentários cosmológicos 

aos textos do Zhou Yi e Yao Ci, os quais ficaram conhecidos como 

Shi ‑Yi (em português, As Dez Asas). O caráter «Shi» significa «dez» 

e «Yi» refere -se a «asa», mas também a «auxiliar». Sendo assim, 

a melhor tradução para «Dez Asas» é os «Dez (textos) Auxiliares». 

Estes dez textos auxiliares são, na realidade, apenas sete, porque os 

primeiros três têm dois volumes cada. Juntos constituem a base do 

texto clássico do I Ching.

十翼
As Dez Asas

o grande livro do i ching
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Dez textos auxiliares do confucionismo

1 — Ci ‑Xi (Volumes 1 e 2) Descrição geral do I Ching

2 — Gui ‑Ci (volumes 1 e 2) Versos referentes a cada um dos 64 hexagramas

3 — Yao ‑Ci (volumes 1 e 2) Descrição dos símbolos e linhas dos hexagramas

4 — Wen ‑Yan Explicações dos hexagramas Qian e Kun

5 — Shuo ‑Gua Explicações e associações dos oito trigramas

6 — Xu ‑Gua Explicação da sequência dos hexagramas

7 — Fu ‑Gua Explicações de hexagramas inversos e opostos

(Nota: O último texto é também designado por Zong Gua, Cuo Gua ou Za Gua.)

Confúcio e seus discípulos

Pintura sobre seda, conservada em Taipé, Formosa
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