
Zhuangzi - Introdução

Enquanto Laozi, autor do Dao De Jing, é considerado uma figura mitológica – ninguém sabe se ele
realmente existiu – Zhuangzi, autor do livro de mesmo nome, é considerado uma pessoa real, e
talvez o maior escritor da China.

O que  Platão  foi  para  Sócrates,  o  que  Mêncio  foi  para  Confúcio,  o  que  Paulo  foi  para  Jesus,
Zhuangzi foi para Laozi: o maior divulgador de sua filosofia. O Dao De Jing, obra fundamental do
daoísmo, tem apenas 81 pequenos poemas. Sua brevidade é, ao mesmo tempo, sua maior força e
maior fraqueza. Embora a concisão tenha suas evidentes vantagens, dificulta a compreensão de uma
filosofia tão ampla, comprimida em tão pouco espaço. A profundidade resultante é, para muitos, um
impedimento, principalmente pela distância que nossa sociedade consumista e vaidosa tomou dos
fatos  básicos  da  Natureza – tão acessível  naquela  época.  Traduções  feitas  por  “especialistas  na
língua chinesa” nem sempre ajudam, pois homens de letras não costumam conhecer o mundo real
fora das bibliotecas, muito menos o mundo natural fora das cidades.

É  aí  que  entra  Zhuangzi,  transformando  os  densos  aforismos  do  Dao  De  Jing  em  exemplos
ricamente ilustrados, repletos de humor e imagens fantásticas: animais gigantes, árvores que nos
criticam  em  sonhos,  mestres  surpreendentes  e  aprendizes  boquiabertos.  Uma  sequência  de
personagens incríveis nos ensinam as vantagens da inutilidade, as armadilhas da lógica, os perigos
de  se  tentar  instruir  um  líder  orgulhoso.  Os  sete  “capítulos  internos”  (atribuídos  ao  próprio
Zhuangzi)  abordam  facetas  diferentes  da  filosofia  daoísta.  Outros  26  capítulos  foram  mais
provavelmente  obra  de  seus  discípulos  e  das  gerações  seguintes,  que acrescentaram um grande
número de casos intrigantes e bem-humorados, que exemplificam de forma brilhante o estilo de vida
e o pensamento dos antigos mestres daoístas.

Os diferentes reinos chineses viviam então em guerra uns com os outros.  Por essa ausência de
harmonia, manter distância era considerado o mais sensato pelos daoístas. Conta-se que o próprio
Zhuangzi,  um  sábio  renomado  em  seu  tempo,  vivia  longe  dos  aborrecimentos  e  intrigas  da
sociedade. Um dia ele pescava perto de casa, quando emissários do rei vieram lhe visitar. “O senhor
é o Mestre Zhuang?”, perguntaram. “Sou Zhuang”, respondeu. “Viemos a pedido do rei informar
que lhe foi concedido o cargo de conselheiro real, com todas as honrarias pertinentes”. Zhuangzi não
se  impressionou.  “No salão  real  não  há  o  esqueleto  de  uma grande  tartaruga?”,  perguntou.  Os
cavalheiros concordaram. “Os senhores acham que ela preferiria estar morta, exibida no honrado
salão  real,  ou  preferiria  estar  viva,  arrastando  seu  rabo  pela  lama?”  “Ela  preferiria  estar  viva,
arrastando o rabo pela lama.” “Então vão embora e me deixem arrastar meu rabo na lama!”

Numa época  marcada  por  guerras  e  convulsão  social,  um honrado  conselheiro  seria  celebrado
enquanto  tivesse  sucesso,  mas  ao  primeiro  erro  seu  destino  seria  incerto.  Sábia  decisão  a  de
Zhuangzi em manter-se distante de tudo isso. Ainda assim, foi humano o bastante em passar adiante
seu conhecimento para o benefício das futuras gerações.

Texto original: https://ctext.org/zhuangzi/inner-chapters

Tradução: http://biodiversus.com.br/dao/ZhuangZi_PZ.html



逍遥游 Vagando na Tranquilidade Distante (1.1)

北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。化而为鸟，其名为鹏。鹏之
背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。是鸟也，海运则将徙于南冥。
南冥者，天池也。齐谐者，志怪者也。谐之言曰：“鹏之徙于南冥也，水击三
千里，抟扶摇而上者九万里，去以六月息者也。”野马也，尘埃也，生物之以
息相吹也。天之苍苍，其正色邪？其远而无所至极邪？其视下也亦若是，则已
矣。且夫水之积也不厚，则负大舟也无力。覆杯水于坳堂之上，则芥为之舟，
置杯焉则胶，水浅而舟大也。风之积也不厚，则其负大翼也无力。故九万里则
风斯在下矣，而后乃今培风；背负青天而莫之夭阏者，而后乃今将图南。蜩与
学鸠笑之曰：“我决起而飞，枪榆、枋，时则不至而控于地而已矣，奚以之九
万里而南为？”适莽苍者三湌而反，腹犹果然；适百里者宿舂粮；适千里者三
月聚粮。之二虫又何知！小知不及大知，小年不及大年。奚以知其然也？朝菌
不知晦朔，蟪蛄不知春秋，此小年也。楚之南有冥灵
者，以五百岁为春，五百岁为秋；上古有大椿者，以
八千岁为春，八千岁为秋。而彭祖乃今以久特闻，众
人匹之，不亦悲乎！

Nas profundezas do Norte há um peixe chamado Kun, que mede
não sei quantos mil quilômetros. Transforma-se em uma ave chamada
Peng, que mede não sei quantos mil quilômetros. Voa com vigor, suas asas
como nuvens no céu, e atravessa o oceano migrando para as Profundezas do
Sul, também chamadas Lago do Céu. O Qi Xie, um registro de curiosidades, diz: “Quando
Peng migra para as Profundezas do Sul, atinge a água gerando ondas que se estendem por
mil e quinhentos quilômetros, então se aproveita dos ventos que causou e sobe quarenta e
cinco mil quilômetros e depois descansa por seis meses.” Cavalos selvagens, grãos de pó,
todos respiramos o sopro uns dos outros. O azul do céu é sua cor real ou apenas efeito da
distância infinita? Quando Peng olha para baixo, é como quando olhamos para cima. Além
disso, quando a água é pouca um barco grande não pode flutuar. Ponha um copo d'água num
buraco: uma semente flutua mas o próprio copo afunda – a água é rasa e o barco, grande. Se
o vento é pouco, não sustenta uma grande asa. Portanto, Peng subiu quarenta e cinco mil
quilômetros pois o vento era suficiente. Carregando o céu claro em suas costas, sem nada a
impedir seus planos, pôde voar para o Sul. A cigarra e o pombo aprendiz, rindo, disseram:

“Eu me decido e vôo, miro uma mangueira, uma goiabeira, às vezes não alcanço
e caio pelo chão. Que história é essa de quarenta e cinco mil quilômetros para o
sul?” Quem vai aos arredores da cidade leva três refeições e volta de barriga
cheia; quem viaja cinquenta quilômetros leva comida para o pernoite; quem viaja

quinhentos quilômetros deve juntar comida para três meses. O que esses dois animaizinhos
conhecem?! O pequeno conhecimento não compreende o grande, o tempo curto não alcança
o longo. Como sabemos isso? O cogumelo da manhã não conhece a Lua Nova, a cigarra não
conhece a primavera e o outono: este é o tempo curto. No sul de Chu há uma árvore chamada
Espírito Profundo, para quem quinhentos anos são uma única primavera, e quinhentos anos
um único outono. Havia antigamente a grande Chun, para quem oito mil anos eram uma
primavera, oito mil anos um outono. O ancestral Peng é hoje conhecido por sua longevidade,
e as multidões buscam imitá-lo. Não é uma pena?



逍遥游 Vagando na Tranquilidade Distante (1.3)

故夫知效一官，行比一乡，德合一君而徵一国者，其自视也
亦若此矣。而宋荣子犹然笑之。且举世而誉之而不加劝，举
世而非之而不加沮，定乎内外之分，辩乎荣辱之竟，斯已矣。
彼其于世，未数数然也。虽然，犹有未树也。夫列子御风而
行，泠然善也，旬有五日而后反。彼于致福者，未数数然也。
此虽免乎行，犹有所待者也。若夫乘天地之正，而御六气之
辩，以游无穷者，彼且恶乎待哉！故曰：至人无己，神人无
功，圣人无名。

Assim, pessoas inteligentes o suficiente para conduzirem um negócio ou
uma  vila,  virtuosas  o  bastante  para  aconselharem  um  ministro  ou
convocarem a nação, considerarão a si mesmas como esses pequenos
animais.  Mas  Rong  Zi  de  Song  riria  delas.  O  mundo  todo  poderia
elogiá-lo e ele não se convenceria, o mundo todo poderia criticá-lo e ele
não se abalaria. Traçando uma linha clara entre seu interior e o exterior,
não argumentava sobre noções de glória ou desonra, apenas isso. Sobre
seu lugar no mundo, não calculava demais e também não se prendia. Já
Liezi cavalgava a brisa fresca e gentil, retornando duas semanas depois,
sem calcular demais possíveis ganhos. Embora não precisasse caminhar,
ainda  dependia  da  brisa.  Se  alguém pudesse  cavalgar  com
exatidão as ondas dos céus e da Terra e pudesse dirigir as
divergências  entre os  seis  elementos do clima,
viajaria sem se cansar, de que dependeria? Por
isso se diz: “A pessoa realizada não é egoísta, a
pessoa  espiritual  não  busca  mérito,  a  pessoa
sensata não busca fama.”



逍遥游 Vagando na Tranquilidade Distante (1.7)

惠子谓庄子曰：“吾有大树，人谓之樗。其大本拥肿而不中
绳墨，其小枝卷曲而不中规矩，立之涂，匠者不顾。今子之
言，大而无用，众所同去也。”庄子曰：“子独不见狸狌乎？
卑身而伏，以候敖者；东西跳梁，不避高下；中于机辟，死
于罔罟。今夫斄牛，其大若垂天之云。此能为大矣，而不能
执鼠。今子有大树，患其无用，何不树之于无何有之乡，广
莫之野，彷徨乎无为其侧，逍遥乎寝卧其下？不夭斤斧，物
无害者，无所可用，安所困苦哉！”

Huizi disse a Zhuangzi: “Temos uma grande árvore que o povo chama
Chu (Ailanthus altissima). Seu tronco cheio de nós impede a fabricação
de  boas  tábuas,  seus  galhos  tortuosos  dificultam  as  medidas  do
carpinteiro.  Mesmo à beira  da estrada,  nenhum artesão se volta  para
olhá-la.  Agora  as  suas  palavras  são  grandes  mas  inúteis,  todos
concordam em ignorá-las.” Zhuangzi respondeu: “O senhor nunca viu
um gato selvagem? Aproxima-se rastejando apenas para dar o bote. À
esquerda e à direita ele salta, indo de alto a baixo na floresta, apenas
para ser pego e morrer na rede do caçador. Há também o iaque, grande
como  nuvens  pendendo  do  céu.  Mesmo  tão  grande,  não  consegue
apanhar um rato. Agora o senhor tem uma grande árvore e se preocupa
com sua inutilidade. Por que não a planta no meio do nada, nas planícies
amplas e selvagens? Sem dúvida poderia não fazer nada ao seu lado,
isolado e sem preocupações, e dormir tranquilamente sob sua sombra.
Um machado não a  derrubaria,  nenhum ser  a  perturbaria,  por  que  a
tranquila falta de utilidade o perturba tanto?”



齐物论 Discussão sobre a Igualdade das Coisas (2.2 2.5)

大知闲闲，小知闲闲；大言炎炎，小言詹詹。其寐也魂交，其觉也形开，与接为构，
日以心鬭。缦者，窖者，密者。小恐惴惴，大恐缦缦。其发若机栝，其司是非之谓也；
其留如诅盟，其守胜之谓也；其杀如秋冬，以言其日消也；其溺之所为之，不可使复
之也；其厌也如缄，以言其老洫也；近死之心，莫使复阳也。喜怒哀乐，虑叹变慹，
姚佚启态；乐出虚，蒸成菌。日夜相代乎前，而莫知其所萌。已乎已乎！旦暮得此，
其所由以生乎！

O grande conhecimento é tranquilo, o pequeno conhecimento é inquieto; a grande fala é
ardente, a pequena fala entediante. Atento ao espírito enquanto dorme, aberto às formas ao
despertar,  presenciando  e  modificando  o  mundo,  diariamente  a  mente  disputa.  Questões
simples, outras profundas, algumas secretas. Aborrecidos por pequenos medos, paralisados
por grandes temores. Emitindo palavras certeiras como flechas, buscando arbitrar o certo e o
errado; imóveis como um juramento, buscando alcançar a vitória. Mas como o inverno que
mata, suas palavras vão enfraquecendo dia a dia; presos aos seus afazeres, sem poder voltar

atrás, seu cansaço se fixa, as palavras se esgotam;
o coração se aproxima da morte, não pode mais
voltar  à  vida.  Prazer  e dor,  lamento e  alegria,
angústias e arrependimento, indecisão e medo,
vêm e vão se alternando, como a música que sai

dos ocos, como o fungo na umidade. Dia e noite
se alternam à nossa frente, mas não sabemos de

onde  vêm.  Deixe  estar!  É  o  bastante!  O sol
nasce  e  se  põe,  é  o  que  temos,  e  é  o  que
permite a vida!

物无非彼，物无非是。自彼则不见，自知则知之。故曰：彼出于是，是亦因彼。彼是，
方生之说也。虽然，方生方死，方死方生；方可方不可，方不可方可；因是因非，因
非因是。是以圣人不由，而照之于天，亦因是也。是亦彼也，彼亦是也。彼亦一是非，
此亦一是非。果且有彼是乎哉？果且无彼是乎哉？彼是莫得其偶，谓之道枢。枢始得
其环中，以应无穷。是亦一无穷，非亦一无穷也。故曰“莫若以明”。

As coisas ou são aquilo, ou são isso. Olhando aquilo você não verá, mas verá se olhar a si
mesmo. Por isso é dito: aquilo vem disso, isso também é causado por aquilo. Isso e aquilo,
dizemos que um vem do outro. Contudo, a vida vem da morte e a morte vem da vida; a
possibilidade vem da impossibilidade, a impossibilidade vem da possibilidade; a afirmação
vem da negação, a negação vem da afirmação. Por isso o sensato não age assim, mas busca
refletir o Cosmos, buscando também o seu “isso”. O seu isso é também o seu aquilo, e seu
aquilo é também o seu isso. Aquilo também tem o seu certo e o seu errado, este também os
tem. Ele tem afinal aquilo e isso, ou não os tem? Quando aquilo e isso não têm mais seus
opostos, chamamos o eixo da Natureza. Quando o eixo se encontra no centro da roda, pode
então reagir sem se esgotar. Incansavelmente respondendendo às afirmações e às negações.
Por isso se diz: “Nada é como usar a Iluminação.”



养生主 Cultivando o Anfitrião da Vida (3.1 3.4 3.6)

吾生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆已；已而为知
者，殆而已矣。为善无近名，为恶无近刑。缘督以为经，可
以保身，可以全生，可以养亲，可以尽年。

Nossa  vida  tem um limite,  mas  o  conhecimento  é  ilimitado.  Usar  o
limitado para buscar o ilimitado é perigoso; conhecer isso e ainda buscar
conhecimento, é realmente perigoso. Fazer o bem e evitar a fama, fazer
o mal e evitar a punição. Seguindo o caminho do meio poderá proteger
seu corpo, completar sua vida, cuidar das pessoas que ama e viver os
seus devidos anos.

泽雉十步一啄，百步一饮，不蕲畜乎樊中。
神虽王，不善也。

Um faisão do pântano dá dez passos para cada bicada,
cem  passos  para  beber  água,  e  ainda  assim  não
gostaria  de  ser  mantido  em  uma  gaiola.  Seu
espírito,  ainda  que  tratado como um rei,
não estaria feliz.

指穷于为薪，火传也，不知其尽也。

Não  podemos  apontar  de  onde  vem,  mas  o  fogo  é  transmitido,  e
ninguém conhece o seu fim.



养生主 Cultivando o Anfitrião da Vida (3.2)

庖丁为文惠君解牛，手之所触，肩之所倚，足之所履，膝之所踦，砉然向
然，奏刀騞然，莫不中音。合于《桑林》之舞，乃中《经首》之会。文惠
君曰：“嘻！善哉！技盖至此乎？”庖丁释刀对曰：“臣之所好者道也，
进乎技矣。始臣之解牛之时，所见无非牛者。三年之后，未尝见全牛也。
方今之时，臣以神遇，而不以目视，官知止而神欲行。依乎天理，批大郤，
导大窾，因其固然。技经肯綮之未尝，而况大軱乎！良庖岁更刀，割也；
族庖月更刀，折也。今臣之刀十九年矣，所解数千牛矣，而刀刃若新发于
硎。彼节者有间，而刀刃者无厚，以无厚入有间，恢恢乎其于游刃必有馀
地矣，是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然，每至于族，吾见其难为，怵
然为戒，视为止，行为迟。动刀甚微，謋然已解，如土委地。提刀而立，
为之四顾，为之踌躇满志，善刀而藏之。”文惠君曰：“善哉！吾闻庖丁
之言，得养生焉。”

O cozinheiro Ding cortava um boi para o senhor Wen Hui. O toque das suas mãos, a
inclinação dos ombros, o apoio dos pés, o giro dos joelhos, o som das fibras cortadas
com precisão, tudo em perfeito ritmo. Como se dançasse a “dança da amoreira” ou
escutasse a música de Jing Shou. O senhor Wen Hui disse: “Grande! Muito bom! Que
talento é este?!” O cozinheiro Ding guardou a faca, respondendo: “Busco seguir bem a
Natureza, que é muito superior ao talento. Quando comecei a cortar bois, apenas via o
boi inteiro. Depois de três anos, já não via mais o boi inteiro. Agora, encontro-o com o
espírito,  não  o  vejo  com os  olhos,  o  corpo  sabe  parar  e  deixar  o  espírito  seguir.
Seguindo a  lógica  do tecido,  desvio  das  grandes  fibras,  ataco  os  grandes  buracos,
seguindo  sua  estrutura  natural.  Evito  as  conexões  membranosas  e  ainda  mais  os
grandes ossos! Um bom cozinheiro usa sua faca por um ano, porque ele corta; um mau
cozinheiro usa sua faca por um mês, porque ele golpeia. Agora eu tenho esta faca há
dezenove anos, já cortei  milhares de bois com ela,  e sua lâmina está como recém-
amolada. Porque as juntas têm cavidades, e a lâmina não tem espessura. Colocando o
sem espessura onde há cavidades, há espaço de sobra para mover a lâmina, é por isso
que há dezenove anos a lâmina da faca está como recém-amolada.
Contudo,  sempre  que  encontro  um  problema,  examino  suas
dificuldades  com  bastante  cuidado,  vejo  onde  parar,  avanço
devagar. Mexo a faca bem de leve, e com um estalo separo a
parte que cai como um torrão de terra. Segurando a
faca  permaneço  de  pé,  olho  ao  redor  com
tranquila satisfação, limpo e embainho a faca.”
O senhor Wen Hui disse: “Muito bom! Ouvi
as palavras do cozinheiro Ding e aprendi
como cultivar a vida.”



养生主 Cultivando o Anfitrião da Vida (3.5)

老聃死，秦失吊之，三号而出。弟子曰：“非夫子之友
邪？”曰：“然。”“然则吊焉若此，可乎？”曰：“然。
始也，吾以为其人也，而今非也。向吾入而吊焉，有老者哭
之，如哭其子；少者哭之，如哭其母。彼其所以会之，必有
不蕲言而言，不蕲哭而哭者。是遁天倍情，忘其所受，古者
谓之遁天之刑。适来，夫子时也；适去，夫子顺也。安时而
处顺，哀乐不能入也，古者谓是帝之县解。”

Quando Lao Dan morreu, Qin Shi foi ao funeral, berrou três vezes e
saiu. Um discípulo perguntou: “O senhor não era amigo do Mestre?”
“Era”,  respondeu  o  outro.  “Então  lamentar  assim  é  apropriado?”  A
resposta: “Naturalmente. No início, achei que era um homem, agora não
acho mais. Quando entrei para lamentar, os velhos choravam como se
chorassem seu filho; os pequenos choravam como se tivessem perdido a
mãe.  Essas pessoas se reuniram, algo havia que não queriam falar  e
falaram, não queriam chorar e choraram. Isso é fugir das leis naturais e
agarrar-se demais aos sentimentos, esquecendo-se de onde recebemos a
vida. Os antigos chamavam isso a penalidade por fugir das leis naturais.
O  Mestre  chegou  no  momento
apropriado;  quando foi  hora de
ir, obedeceu. Aceitando oportu-
nidades e seguindo as leis da
vida,  o  lamento  não  tem
lugar.  Os  antigos  chama-
vam  isso  de  cortar  os
laços da dominação.”



人间世 O Mundo Humano (4.6)

南伯子綦游乎商之丘，见大木焉有异，结驷千乘，隐将芘其所藾。子綦曰：
“此何木也哉？此必有异材夫！”仰而视其细枝，则拳曲而不可以为栋梁；
俯而见其大根，则轴解而不可为棺椁；咶其叶，则口烂而为伤；嗅之，则
使人狂酲三日而不已。子綦曰：“此果不材之木也，以至于此其大也。嗟
乎！神人以此不材！”宋有荆氏者，宜楸、柏、桑。其拱把而上者，求狙
猴之杙者斩之；三围四围，求高名之丽者斩之；七围八围，贵人富商之家
求樿傍者斩之。故未终其天年，而中道已夭于斧斤，此材之患也。故解之
以牛之白颡者，与豚之亢鼻者，与人有痔病者，不可以适河。此皆巫祝以
知之矣，所以为不祥也，此乃神人之所以为大祥也。

Nan Bo Zi Qi passeava pelas montanhas de Shang quando viu uma árvore grande e
peculiar, mil carruagens de quatro cavalos podiam se abrigar em sua sombra imensa.
Zi Qi falou: “Que árvore é esta? Ela deve ter uma madeira excepcional!” Olhou para
cima e viu seus finos ramos, tão tortos que não serviam para fazer vigas; olhou para
baixo e  viu  sua  base  espessa,  tão  cheia  de  reentrâncias  que  não servia  para  fazer
caixões; lambeu uma folha apenas para ficar com a boca inchada e dolorida; cheirou-a,
era  o bastante para deixar um homem intoxicado por  três  dias.  Zi  Qi  disse:  “Esta
árvore de fato não presta,  por isso ficou tão grande. Ah! Só uma pessoa espiritual
poderia  usar  essa  inutilidade!”  No  distrito  de  Jing  Shi,  em Song,  crescem bem a
catalpa,  o  cipreste,  a  amoreira.  Aquelas  de  um  palmo  ou  dois  de  circunferência,
derrubam-nas  para  terem  onde  prender  seus  macacos;  as  que  têm  três  ou  quatro
palmos, derrubam-nas para enfeitarem casas altas e vistosas; as de sete ou oito palmos,
derrubam-nas para fazerem caixões de nobres e de ricos comerciantes. Por isso não
completam o seu tempo de vida natural, morrendo pelo machado no meio do caminho:
esse é o problema trazido pelas suas qualidades. Assim, o Jie recomenda que bois de
testa  branca,  porcos  de  focinho  empinado  e  pessoas  com  hemorróidas  não  são
adequados  para  o  sacrifício  ao  Rio.  Isso  é  algo  que  todos  os  xamãs  sabem,  e  os
consideram  infelizes.  Pelo  mesmo  motivo  as  pessoas  espirituais  os  consideram
extremamente felizes.



人间世 O Mundo Humano (4.8 4.9)

孔子适楚，楚狂接舆游其门曰：“凤兮凤兮，何如德之衰也！
来世不可待，往世不可追也。天下有道，圣人成焉；天下无
道，圣人生焉。方今之时，仅免刑焉。福轻乎羽，莫之知载；
祸重乎地，莫之知避。已乎已乎，临人以德！殆乎殆乎，画
地而趋！迷阳迷阳，无伤吾行！吾行却曲，无伤吾足！”

Quando Confúcio estava em Chu, Jie Yu, o louco de Chu, passou por sua porta
gritando:  “Oh  Fênix!  Oh  Fênix!  Eis  que  a  Harmonia  declina!  Não  podemos

esperar o futuro, não podemos buscar o passado. Quando a
Natureza  predomina,  os  sensatos  têm sucesso;  quando a
Natureza não predomina, os sensatos sobrevivem. Nos dias

de hoje, tentam apenas escapar à punição. A felicidade é leve
como  a  pluma,  mas  ninguém  sabe  segurá-la;  a

desgraça  é  pesada  como  a  Terra,  mas  ninguém
sabe evitá-la.  Chega! Basta de se  aproximar das
pessoas ensinando a sua Harmonia! Arriscado! É

arriscado traçar uma linha no chão e decidir o seu
lado!  Espinheiro!  Espinheiro!  Não  prejudique  nosso
caminho! Nosso caminho pode ser tortuoso, mas não

ferimos os nossos pés!”

山木自寇也，膏火自煎也。桂可食，故伐之；漆可用，故割
之。人皆知有用之用，而莫知无用之用也。

As árvores na montanha por sua natureza são roubadas, o óleo por sua natureza é 
queimado. A casca da canela pode ser comida, por isso a árvore é derrubada; a 
laca pode ser usada, por isso sua árvore é cortada. Todos sabem a utilidade de ser 
útil, mas ninguém sabe a utilidade de ser inútil.



德充符 Sinal de Harmonia Satisfeita (5.2)

申徒嘉，兀者也，而与郑子产同师于伯昏无人。子产谓申徒嘉曰：“我先出，则子
止；子先出，则我止。”其明日，又与合堂同席而坐。子产谓申徒嘉曰：“我先出，
则子止；子先出，则我止。今我将出，子可以止乎，其未邪？且子见执政而不违，
子齐执政乎？”申徒嘉曰：“先生之门，固有执政焉如此哉？子而说子之执政而后
人者也！闻之曰：‘鉴明则尘垢不止，止则不明也。久与贤人处，则无过。’今子
之所取大者，先生也，而犹出言若是，不亦过乎！”子产曰：“子既若是矣，犹与
尧争善，计子之德不足以自反邪？”申徒嘉曰：“自状其过以不当亡者众，不状其
过以不当存者寡。知不可奈何而安之若命，惟有德者能之。游于羿之彀中，中央者，
中地也，然而不中者，命也。人以其全足笑吾不全足者多矣。我怫然而怒，而适先
生之所，则废然而反。不知先生之洗我以善邪！吾与夫子游十九年矣，而未尝知吾
兀者也。今子与我游于形骸之内，而子索我于形骸之外，不亦过乎！”子产蹴然改
容更貌曰：“子无乃称！”

Shen Tu Jia era um aleijado (punido por um crime) e junto com Zi Chan de Zheng (um
famoso estadista) era discípulo de Bo Hun Wu Ren. Zi Chan disse a Shen Tu Jia: “Se eu
sair primeiro você espere um pouco, se você sair primeiro eu esperarei um pouco” (não
queria que fossem vistos juntos). No dia seguinte, os dois se reuniram no salão e sentaram
no mesmo tapete.  Zi Chan disse a Shen Tu Jia:  “Se eu sair primeiro você espere um
pouco, se você sair primeiro eu esperarei um pouco. Hoje eu sairei na frente, você poderá
esperar  um pouco ou não? Além disso,  você  encontra  um chefe  de  Estado  e  não se
distancia, você se acha no mesmo nível de um chefe de Estado?” Shen Tu Jia disse: “Na
casa do Mestre é claro que há um chefe, mas assim? Você foi nomeado chefe de Estado e
por isso se acha superior aos outros! Há um ditado: ‘um espelho é brilhante porque a
poeira não assentou, se a poeira assenta já não é mais brilhante. Convivendo bastante com
uma pessoa valorosa, aprendemos a não errar.’ Agora você busca a grandeza com o nosso
Mestre e no entanto diz algo assim, isso não é errado também?” Zi Chan respondeu:
“Você está nessa situação mas quer disputar em bondade com Yao, por que não reconhece
que sua Harmonia não é bastante e cuida de si  mesmo?” Shen Tu Jia falou: “Os que
escondem sua  culpa  fugindo  do castigo  são  muitos,  os  que  não  escondem a  culpa  e
aceitam ser castigados são poucos. Reconhecer o que não pode ser mudado e aceitá-lo
tranquilamente como seu destino, apenas quem tem Harmonia pode fazê-lo. Quem andar
no campo onde Yi pratica arco e flecha estará no caminho das flechas; estar lá e não ser
pego por nenhuma, eis o destino. Pessoas com os pés intactos que riram por eu não ter um
pé foram muitas. Eu ficava com raiva, furioso mesmo, então conheci o Mestre e aprendi a
abandonar  esses  pensamentos  e  voltar  ao  normal.  Sem  que  eu
soubesse, o Mestre lavou isso de mim com sua bondade! Eu já estou
com o Mestre há dezenove anos, e ele nunca mencionou o fato de eu
ser aleijado.  Agora você e eu buscamos o
que é interior ao nosso ser, e você se dirige
a mim com base no que é exterior, isso não
é errado?” Zi Chan se sentiu incomodado,
mudou sua expressão e  disse:  “Você não
precisa dizer mais nada!”



大宗师 A Grande e Venerável Mestra (6.8)

意而子见许由，许由曰：“尧何以资汝？”意而子曰：“尧谓我：
‘汝必躬服仁义，而明言是非。’”许由曰：“而奚为来轵？夫尧
既已黥汝以仁义，而劓汝以是非矣，汝将何以游夫遥荡、恣睢、转
徙之途乎？”意而子曰：“虽然，吾愿游于其藩。”许由曰：“不
然。夫盲者无以与乎眉目颜色之好，瞽者无以与乎青黄黼黻之
观。”意而子曰：“夫无庄之失其美，据梁之失其力，黄帝之亡其
知，皆在炉捶之间耳。庸讵知夫造物者之不息我黥而补我劓，使我
乘成以随先生邪？”许由曰：“噫！未可知也。我为汝言其大略。
吾师乎！吾师乎！齑万物而不为义，泽及万世而不为仁，长于上古
而不为老，覆载天地、刻雕众形而不为巧。此所游已。”

Yi Er Zi se encontrou com Xu You, que lhe perguntou: “O que Yao te ensinou?”
Yi Er Zi respondeu: “Yao me disse ‘Você deve se submeter à benevolência e à
justiça, e distinguir o certo do errado.’” Xu You disse: “O que veio fazer aqui
então? Se Yao já te marcou com valores de benevolência e justiça, e te deformou
com ideias  de certo e  errado,  o que busca nessas paragens distantes,  livres  e
inconstantes?”  Yi  Er  Zi  disse:  “Ainda  assim,  eu  gostaria  de  conhecer  essas
paragens.” Xu You respondeu: “Negativo. Uma pessoa cega não pode apreciar
belas faces e expressões, não consegue distinguir bordados azuis de amarelos.” Yi
Er Zi disse: “Se Wu Zhuang perdeu de vista sua beleza, Ju Liang perdeu de vista
sua força, Huang Di esqueceu sua sabedoria,  todos puderam ser remodelados.
Como saber  se  a  Natureza  não  pode  apagar  minhas  marcas  e  corrigir  minha
deformação,  deixando-me  pronto  para  seguir  um  novo
Mestre?”  Xu You disse:  “Ah!  Não temos como saber.
Vou  te  dar  uma  ideia  geral.  Minha  Mestra!  Minha
Mestra! Aperfeiçoa os dez mil seres sem chamar a isso
justiça,  favorece  todas  as  eras  sem  chamar  a  isso
benevolência,  se  estende  desde  a  antiguidade  sem
chamar  a  isso  longevi-
dade, preenche o céu e
a  terra,  esculpe  a
multidão  de  formas
sem  chamar  a  isso
habilidade.  É  este  o
caminho que sigo.”



大宗师 A Grande e Venerável Mestra (6.9)

颜回曰：“回益矣。”仲尼曰：“何谓也？”曰：“回忘仁
义矣。”曰：“可矣，犹未也。”他日复见，曰：“回益
矣。”曰：“何谓也？”曰：“回忘礼乐矣。”曰：“可矣，
犹未也。”他日复见，曰：“回益矣。”曰：“何谓也？”
曰：“回坐忘矣。”仲尼蹴然曰：“何谓坐忘？”颜回曰：
“堕肢体，黜聪明，离形去知，同于大通，此谓坐忘。”仲
尼曰：“同则无好也，化则无常也。而果其贤乎！丘也请从
而后也。”

Yan Hui disse: “Estou melhorando.” Confúcio perguntou: “Como?” Yan
Hui:  “Já  me esqueci  de  ideais  de  benevolência  e  justiça.”  Confúcio:
“Bom, mas não é o bastante.” Se encontraram novamente depois, Yan
Hui disse: “Estou melhorando.” Confúcio perguntou: “Como?” Yan Hui:
“Esqueci  os  rituais  e  suas  músicas.”  Confúcio:  “Bom,  mas  não  é  o
bastante.”  Se  encontraram novamente  depois,  Yan  Hui  disse:  “Estou
melhorando.” Confúcio perguntou: “Como?” Yan Hui: “Consigo sentar
e me esquecer.” Confúcio perguntou animado: “Como assim sentar e se
esquecer?”  Yan  Hui  respondeu:  “Deixo  os
membros  pendentes,  dispenso  a  inteligência,
abandono forma e consciência, unido ao Grande
Universo, a isso chamo sentar e
me esquecer.” Confúcio disse:
“Unido  assim  não  haverá
preferências, transformado
assim não haverá dogmas.
Como resultado tornou-se
digno! Peço-lhe o direito
de segui-lo.”



应帝王 Acordo para Imperadores e Reis (7.2 7.6)

肩吾见狂接舆。狂接舆曰：“日中始何以语女？”肩吾曰：
“告我：君人者，以己出经式义度，人孰敢不听而化诸！”
狂接舆曰：“是欺德也。其于治天下也，犹涉海凿河，而使
蚉负山也。夫圣人之治也，治外乎？正而后行，确乎能其事
者而已矣。且鸟高飞以避矰弋之害，鼷鼠深穴乎神丘之下，
以避熏凿之患，而曾二虫之无知！”

Jian  Wu foi  ver  Kuang Jie  Yu.  Kuang Jie  Yu perguntou:  “O que Ri
Zhong Shi te disse?” Jian Wu respondeu: “Ele disse: uma pessoa nobre
deve se guiar pelos ensinamentos mais nobres, assim quem ousaria agir
diferente?” Kuang Jie Yu disse: “Isso é enganar a Harmonia! Usar isso
para governar o reino seria como tentar atravessar o oceano a pé, como
cavar uma trincheira através de um rio, ou como forçar um mosquito a
carregar  uma  montanha!  Quando  uma  pessoa  sensata  governa,  ela
governa as aparências? Essa pessoa age corretamente e tudo segue daí,
certifica-se de fazer o que está ao seu alcance, e é isso! Além disso, uma
ave voa alto evitando o perigo das flechas,  um rato cava bem fundo
abaixo  do  monte  sagrado,  evitando  que  cavem e  usem fumaça  para
expulsá-lo,  não  podemos  ser  tão  sábios  quanto  esses  dois  pequenos
animais?”

无为名尸，无为谋府，无为事任，无为知主。体尽无穷，而
游无朕，尽其所受于天，而无见得，亦虚而已。至人之用心
若镜，不将不迎，应而不藏，故能胜物而不伤。

Não viver em busca da fama, não governar cheio de
planos, não depender de projetos, não se achar o
dono da razão. Expressar-se incansavelmente sem
deixar  rastros,  usando  completamente  o  que
recebe dos céus sem parecer privilegiado: vazio
e nada mais. As intenções da pessoa realizada
são como um espelho, não deseja nem busca,

se adapta sem acumular, assim consegue
prevalecer sem causar danos.



应帝王 Acordo para Imperadores e Reis (7.3 7.7)

天根游于殷阳，至蓼水之上，适遭无名人而问焉，曰：“请问
为天下。”无名人曰：“去！汝鄙人也，何问之不豫也！予方
将与造物者为人，厌则又乘夫莽眇之鸟，以出六极之外，而游
无何有之乡，以处圹埌之野。汝又何帠以治天下感予之心
为？”又复问。无名人曰：“汝游心于淡，合气于漠，顺物自
然，而无容私焉，而天下治矣。”

Tian Gen, andando numa serra ensolarada, chegou nas cachoeiras do rio Liao,
onde avistou um desconhecido e perguntou: “Gostaria de saber como lidar com o
mundo?” O desconhecido respondeu: “Vá embora, seu miserável! Perguntar algo
tão desagradável! Eu estava a ponto de me reunir à Natureza criadora, e depois,

cansado disso, buscaria o pequeno pássaro que vive nos
arbustos,  seguindo  pelas  seis  direções,
passeando  por  vilarejos  sem  atrativos,  para

descansar  na  vastidão  dos  campos
selvagens.  E  você,  por  que  vem  me

perturbar com essa história de controlar
o mundo?” Mas a pergunta foi repetida.

Então o desconhecido falou:  “Deixe
sua mente vagar pelo insignificante,

alinhe  sua  respiração  ao  vazio,
siga  sua  natureza  animal,
favoreça o que nada contém, e o
mundo estará governado!”

南海之帝为儵，北海之帝为忽，中央之帝为浑沌。儵与忽时相
与遇于浑沌之地，浑沌待之甚善。儵与忽谋报浑沌之德，曰：
“人皆有七窍，以视听食息，此独无有，尝试凿之。”日凿一
窍，七日而浑沌死。

O imperador do mar do sul se chamava Shu (apressado), o imperador do mar do
norte se chamava Hu (desleixado),  o imperador central  se chamava Hun Dun
(turbilhão caótico). Shu e Hu costumavam se encontrar nas terras de Hun Dun,
que os recebia muito bem. Shu e Hu planejaram retribuir a Harmonia de Hun
Dun, dizendo: “Todas as pessoas têm sete orifícios,  por onde veem, escutam,
comem e respiram, só ele não os tem, vamos tentar abri-los.” A cada dia fizeram
uma abertura, até que no sétimo dia Hun Dun morreu.
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