Em 1855, o cacique Seattle, da tribo Suquamish, do Estado de Washington, enviou
esta carta ao presidente dos Estados Unidos (Francis Pierce), depois de o governo
haver dado a entender que pretendia comprar o território ocupado por aquela
população indígena. Faz mais de um século e meio, mas o desabafo do cacique tem
uma incrível atualidade. A carta:

“O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra
(...). Nós vamos pensar na sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o
homem branco virá com armas e tomará a nossa terra (...). Como pode-se
comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia é estranha. Nós não somos
donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode então comprá-los de
nós? (...) Toda esta terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, todas
as praias de areia, cada véu de neblina nas florestas escuras, cada clareira e
todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na crença do meu povo.
Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para
ele um torrão de terra é igual ao outro. Porque ele é um estranho, que vem de
noite e rouba da terra tudo quanto necessita. A terra não é sua irmã, nem sua
amiga, e depois de exaurí-la ele vai embora. (...).
Se eu me decidir a aceitar, imporei uma condição: o homem branco deve tratar
os animais como se fossem seus irmãos. (...) O que é o homem sem os animais?
Se todos os animais acabassem os homens morreriam de solidão espiritual,
porque tudo quanto acontece aos animais pode também afetar os homens.
Tudo quanto fere a terra, fere também os filhos da terra. (...) De uma coisa
sabemos, que o homem branco talvez venha a um dia descobrir: o nosso Deus é
o mesmo Deus. Julga, talvez, que pode ser dono Dele da mesma maneira como
deseja possuir a nossa terra. Mas não pode. Ele é Deus de todos. E quer bem da
mesma maneira ao homem vermelho como ao branco. A terra é amada por Ele.”
Fonte: Seattle (Chefe Índio). Preservação do meio ambiente - manifesto do
Chefe Seattle ao presidente dos EUA. São Paulo, Babel Cultural, 1987, 47 p.
(Trad. Magda Guimarães Khouri Costa.)
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