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Apresentação

As cópias mais antigas deste clássico
foram escavadas na China e datam do

século IV a.C., mesma era em que viveu
Confúcio. Porém, seus versos contam

uma sabedoria ainda mais antiga: é uma
coletânea de saberes práticos de povos

ainda ligados à Natureza, ainda em
equilíbrio com seus ritmos biológicos,

capazes ainda de viverem sem destruir a
diversidade da Vida, mãe de todos os

seres. Como os índios brasileiros,
profundos conhecedores dos fluxos

naturais e conscientes de que respeitá-los
é melhor que destrui-los.





Aos meus pais, com amor.
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A Natureza que pode ser descrita
não é a Natureza comum.
O nome com que podemos nomeá-la
não é seu nome usual.
Sem nome é o início do céu e da Terra,
nome tem a mãe de todos os seres.
Portanto, frequentemente sem desejos
verá suas maravilhas,
frequentemente com desejos
verá o seu contorno.
Esses dois resultam do mesmo
mas têm nomes diferentes.
Juntos se chamam mistério.
Mistério que gera mistério
porta de inúmeras maravilhas.

dào kě dào
fēi cháng dào
míng kě míng
fēi cháng míng

wú míng tiān dì zhī shǐ

yǒu míng wàn wù zhī mǔ

gù cháng wú yù
yǐ guān qí miào
cháng yǒu yù
yǐ guān qí jiǎo

cǐ liǎng zhě tóng chū
ér yì míng

tóng wèi zhī xuán
xuán zhī yòu xuán

zhòng miào zhī mén



道可道
非常道
名可名
非常名

无名天地之始
有名万物之母
故常无欲
以观其妙
常有欲
以观其徼
此两者同出
而异名
同谓之玄
玄之又玄
众妙之门
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Todos sabemos que considerando a beleza 
no belo
já definimos o feio.
Sabemos que considerando a bondade no 
bom
já definimos o não-bom.
Portanto, presença e ausência geram um ao 
outro
difícil e fácil se completam
longo e curto se definem
alto e baixo se contrastam
tom e timbre se harmonizam
frente e verso se seguem.
Logo, as pessoas sensatas praticam o não 
agir sobre as coisas
ensinam pelo exemplo, não por palavras.
Todos os seres as buscam e elas não os 
negam.
Cria sem possuir
executa sem depender
alcança sucesso, mas não o guarda para si.
Por nada guardar, nada perde.

tiān xià jiē zhī měi zhī wèi měi
sī è yǐ

jiē zhī shàn zhī wéi shàn
sī bù shàn yǐ

gù yǒu wū xiāng shēng
nán yì xiāng chéng

cháng duǎn xiāng xíng
gāo xià xiāng qīng
yīn shēng xiāng hé

qián hòu xiāng suí
shì yǐ shèng rén chǔ wú wéi

zhī shì
xíng bù yán zhī jiào

wàn wù zuò yān ér bù cí
shēng ér bù yǒu

wéi ér bù shì
gōng chéng ér bù jū

fū wéi bù jū shì yǐ bù qù



天下皆知美之为美
斯恶已

皆知善之为善
斯不善已
故有无相生
难易相成
长短相形
高下相倾
音声相和
前后相随

是以圣人处无为之事
行不言之教

万物作焉而不辞
生而不有
为而不恃
功成而不居

夫唯不居是以不去
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Não exaltar habilidades
faz o povo não competir.
Não valorizar bens difíceis de conseguir
faz o povo não querer roubar.
Não mostrar coisas desejáveis
mantém o povo com o coração sem 
desordem.
Logo, o governo das pessoas sensatas
esvazia seus corações, enche suas 
barrigas
enfraquece suas ambições, fortalece seus
ossos
geralmente faz o povo não saber nem 
querer
faz os espertos não ousarem agir.
Praticando o não-agir não haverá 
desgoverno.

bù shàng xián
shǐ mín bù zhēng

bù guì nán dé zhī huò
shǐ mín bù wéi dào

bù jiàn kě yù
shǐ mín xīn bù luàn

shì yǐ shèng rén zhī zhì
xū qí xīn shí qí fù

ruò qí zhì qiáng qí gǔ

cháng shǐ mín wú zhī wú yù
shǐ fū zhì zhě bù gǎn wèi yě
wéi wú wèi zé wú bù zhì



不尚贤
使民不争

不贵难得之货
使民不为盗
不见可欲
使民心不乱
是以圣人之治
虚其心实其腹
弱其志强其骨
常使民无知无欲
使夫智者不敢为也
为无为则无不治
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A Natureza flui
mas ao usá-la parece impossível fazê-la 
transbordar.
Abismal! Parece ancestral de todos os 
seres.
Tire a ponta afiada, desfaça o 
emaranhado
misture seu brilho, seja um com o pó do 
mundo.
Profunda! Confunde-se com o Universo.
Não sabemos de quem é filha,
parece mais antiga que os primeiros 
deuses.

dào chōng
ér yòng zhī huò bù yíng

yuān xī shì wàn wù zhī zōng
cuò qí ruì jiě qí fēn

huó qí guāng tóng qí chén
zhàn xī shì huò cún
wú bù zhī shuí zhī zǐ

xiàng dì zhī xiān



道冲
而用之或不盈
渊兮似万物之宗
挫其锐解其纷
和其光同其尘
湛兮似或存
吾不知谁之子
象帝之先
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O mundo não é benevolente
trata todos os seres como cães de palha.
Pessoas sensatas não são benevolentes
tratam as cem famílias como cães de 
palha.
O espaço entre o céu e a Terra
não lembra um fole ou uma flauta?
Esvazia-se mas não cede
muda e se renova.
Palavras demais acumulam e se perdem
melhor guardar o principal.

tiān dì bù rén
yǐ wàn wù wèi chú gǒu

shèng rén bù rén
yǐ bǎi xìng wèi chú gǒu

tiān dì zhī jiān
qí yóu tuó yuè hu

xū ér bù qū
dòng ér yù chū

duō yán shǔ qióng
bù rú shǒu zhōng



天地不仁
以万物为刍狗
圣人不仁

以百姓为刍狗
天地之间
其犹橐籥乎
虚而不屈
动而愈出
多言数穷
不如守中
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O espírito do vale não morre
é chamado fêmea profunda.
A porta da fêmea profunda
é chamada raiz do Universo.
Parece existir eternamente
seu uso não requer esforço.

gǔ shén bù sǐ

shì wèi xuán pìn
xuán pìn zhī mén
shì wèi tiān dì gēn
mián mián ruò cún

yòng zhī bù qín



谷神不死
是谓玄牝
玄牝之门
是谓天地根
綿綿若存
用之不勤
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O céu é vasto, a Terra é antiga.
Como podem ser vastos e antigos?
É porque não existem para si
por isso podem durar.
Logo, as pessoas sensatas
se colocam em último lugar e se 
encontram em primeiro
cuidam de si como a um estranho e assim
se preservam.
Não é por não cuidar de si com egoísmo
que elas têm o que precisam?

tiān cháng dì jiǔ

tiān dì suǒ yǐ néng cháng qiě jiǔ zhě
yǐ qí bù zì shēng

gù néng cháng shēng
shì yǐ shèng rén

hòu qí shēn ér shēn xiān
wài qí shēn ér shēn cún

fēi yǐ qí wú sī yé
gù néng chéng qí sī



天长地久
天地所以能长且久者

以其不自生
故能长生
是以圣人

后其身而身先
外其身而身存
非以其无私耶
故能成其私
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A bondade superior é como a água.
A água serve bem a todos os seres e não 
disputa
ocupa posições que as multidões 
detestam
por isso se aproxima da Natureza.
A boa morada é a Terra
o bom sentimento é o profundo
a boa relação é a benevolência
a boa palavra é a confiável
o bom governo cura
o bom assunto é o prático
o bom movimento é o oportuno.
Apenas por não disputar não causa 
tristeza.

shàng shàn ruò shuǐ

shuǐ shàn lì wàn wù ér bù zhēng
chǔ zhòng rén zhī suǒ wù

gù jǐ yú dào
jū shàn dì

xīn shàn yuān
yǔ shàn rén

yán shàn xìn
zhèng shàn zhì
shì shàn néng
dòng shàn shí

fū wéi bù zhēng gù wú yóu



上善若水
水善利万物而不争
处众人之所恶
故几于道
居善地
心善渊
与善仁
言善信
政善治
事善能
动善时

夫唯不争故无尤
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Encher até a borda
não é tão bom quanto parar no meio.
Manter espírito e armas afiadas
não pode durar.
Uma sala cheia de ouro e jóias
ninguém consegue defender.
Rico e nobre, mas arrogante
deixa para si a própria punição.
Realizar o trabalho e se retirar
é a Natureza do céu.

chí ér yíng zhī
bù rú qí yǐ

chuāi ér ruì zhī
bù kě cháng bǎo
jīn yù mǎn táng

mò zhī néng shǒu
fù guì ér jiāo

zì yí qí jiù
gōng suì shēn tuì
tiān zhī dào yě



持而盈之
不如其已
揣而锐之
不可长保
金玉满堂
莫之能守
富贵而骄
自遗其咎
功遂身退
天之道也
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Fazendo o espírito abraçar a unidade
não podemos não mais a abandonar?
Respirando com suavidade
não podemos ser como crianças?
Limpando a visão profunda
não podemos eliminar os seus defeitos?
Amando o povo e governando o país
não podemos não-agir?
Abrindo e fechando a porta do céu
não podemos agir como ave fêmea?
Podemos conhecer os quatro cantos
sem usar o intelecto?
Gerar e cuidar
criar sem possuir
realizar sem depender
desenvolver sem controlar
é chamado Harmonia Profunda.

zài yíng pò bào yī
néng wú lí hu

zhuān qì zhì róu
néng rú yīng ér hu

dí chú xuán lǎn
néng rú cī hu
ài mín zhì guó

néng wú wéi hu
tiān mén kāi hé

néng wéi cí hu
míng bái sì dá 
néng wú zhī hu
shēng zhī xù zhī
shēng ér bù yǒu

wéi ér bù shì
zhǎng ér bù zǎi
shì wèi xuán dé



载营魄抱一
能无离乎
专气致柔
能如婴儿乎
涤除玄览
能如无疵乎
爱民治国
能无为乎
天门开阖
能为雌乎
明白四达
能无知乎
生之畜之
生而不有
为而不恃
长而不宰
是谓玄德
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Trinta raios se unem no centro da roda
é nesse espaço vazio
que está a utilidade do veículo.
Com argila ao redor se faz um pote
é no espaço vazio
que está a utilidade do pote.
Abrindo porta e janela temos um quarto
é no vão central
que está a utilidade do quarto.
Assim, nos aproveitamos da matéria
para usar seu espaço vazio.

sān shí fú gòng yī gǔ

dāng qí wú
yǒu chē zhī yòng
shān zhí yǐ wéi qì

dāng qí wú
yǒu qì zhī yòng

záo hù yǒu yǐ wéi shì
dāng qí wú

yǒu shì zhī yòng
gù yǒu zhī yǐ wéi lì
wú zhī yǐ wéi yòng



三十辐共一毂
当其无
有车之用
埏埴以为器
当其无
有器之用

凿户牖以为室
当其无
有室之用

故有之以为利
无之以为用
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Cinco cores cegam a visão
cinco tons esgotam a audição
cinco sabores atordoam o paladar
muito trabalho enlouquece a mente
bens preciosos prejudicam a 
competência.
Logo, pessoas sensatas agem como 
barriga
não como olho.
Portanto, deixam ir aquele, ficam com 
este.

wǔ sè lìng rén mù máng
wǔ yīn lìng rén ěr lóng

wǔ wèi lìng rén kǒu shuǎng
chí chěng tián liè lìng rén xīn fā kuáng

nán dé zhī huò lìng rén xíng fáng
shì yǐ shèng rén wéi fù

bù wéi mù
gù qù bǐ qǔ cǐ



五色令人目盲
五音令人耳聋
五味令人口爽

驰骋畋猎令人心发狂
难得之货令人行妨
是以圣人为腹
不为目

故去彼取此
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Favor e desgraça são igualmente 
espantosos.
Respeite grandes problemas como o corpo.
O que quer dizer
"favor e desgraça são igualmente 
espantosos"?
O favor tende a se acabar
consegui-lo causa espanto
perdê-lo causa espanto
é o que quer dizer
"favor e desgraça são igualmente 
espantosos".
O que quer dizer
"respeite grandes problemas como o corpo"?
Só temos grandes problemas por termos um 
corpo
se não tivéssemos corpo, que problemas 
teríamos?
Por isso, valorizar o mundo como o seu corpo
é como garantir um lugar nesse mundo.
Amar o mundo como o seu corpo
é como poder confiar nesse mundo.

chǒng rǔ ruò jīng
guì dà huàn ruò shēn

hé wèi
chǒng rǔ ruò jīng

chǒng wèi xià
dé zhī ruò jīng
shī zhī ruò jīng

shì wèi
chǒng rǔ ruò jīng

hé wèi

guì dà huàn ruò shēn
wú suǒ yǐ yǒu dà huàn zhě

wéi wú yǒu shēn
jí wú wú shēn wú yǒu hé

huàn
gù guì yǐ shēn wéi tiān xià

ruò kě jì tiān xià
ài yǐ shēn wéi tiān xià

ruò kě tuō tiān xià



宠辱若惊
贵大患若身
何谓
宠辱若惊
宠为下
得之若惊
失之若惊
是谓
宠辱若惊
何谓

贵大患若身
吾所以有大患者为吾有身
及吾无身吾有何患
故贵以身为天下
若可寄天下
爱以身为天下
若可托天下
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Olhe-a e não a verá, é chamada oculta.
Escute-a e não a ouvirá, é chamada rara.
Não é possível tocá-la, é chamada sutil.
Esses três não permitem abordá-la
mas ao misturá-los obtemos uma 
unidade.
Em seu alto não há brilho
por baixo não é escuro.
Contínua! Contínua! Não pode ser 
nomeada.
Repete-se nos seres
é chamada forma sem forma
não se parece com nenhum ser
é chamada além da imaginação.
Encontre-a: não verá sua cabeça
siga-a e não verá suas costas.
Maneje a Natureza dos antigos
para poder conduzir o presente.
Poder conhecer os primórdios
é chamado rastrear a Natureza.
shì zhī bù jiàn míng yuē yí

tīng zhī bù wén míng yuē xī
bó zhī bù dé míng yuē wēi

cǐ sān zhě bù kě zhì jié
gù hùn ér wéi yī
qí shàng bù jiǎo
qí xià bù mèi

shéng shéng xī bù kě
míng

fù guī yú wù

shì wèi wú zhuàng zhī
zhuàng

wú wù zhī xiàng
shì wèi hū huǎng

yíng zhī bù jiàn qí shǒu
suí zhī bù jiàn qí hòu

zhí gǔ zhī dào
yǐ yù jīn zhī yǒu
néng zhī gǔ shǐ

shì wèi dào jì



视之不见名曰夷
听之不闻名曰希
搏之不得名曰微
此三者不可致诘
故混而为一
其上不皦
其下不昧

绳绳兮不可名
复归于物

是谓无状之状
无物之象
是谓惚恍

迎之不见其首
随之不见其后
执古之道
以御今之有
能知古始
是谓道纪
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Os antigos familiarizados com a Natureza
tinham conhecimentos misteriosos e sutis
tão profundos que não podemos conhecer.
Já que não podemos conhecer
então tentaremos ilustrar:
Cuidadoso! Como quem atravessa um rio 
congelado.
Alerta! Como quem entra em território inimigo.
Respeitoso! Como um hóspede.
Evanescente! Como gelo que derrete.
Simples! Como madeira recém-cortada.
Amplo! Como um vale.
Opaco! Como o lodo.
Calmo! Como o mar.
Como o vento que sopra nas alturas, irrefreável!
Quem pode ficar calmo na lama
até os sedimentos decantarem e a limpidez 
surgir?
Quem pode parar o movimento
até que esse surja espontâneo?
Aquele que guarda essa Natureza
não deseja estar cheio.
Apenas por não estar cheio
pode se ocultar para ressurgir renovado.

gǔ zhī shàn wéi dào zhě
wéi miào xuán tōng

shēn bù kě shí
fū wéi bù kě shí

gù qiáng wéi zhī róng
yù xī ruò dōng shè chuān

yóu xī ruò wèi sì lín
yǎn xī qí ruò kè

huàn xī qí ruò líng shì
dūn xī qí ruò pǔ

kuàng xī qí ruò gǔ

hùn xī qí ruò zhuó
dàn xī qí ruò hǎi
liù xī ruò wú zhǐ

shú néng zhuó yǐ jìng
zhī xú qīng

shú néng ān yǐ dòng
zhī xú shēng

bǎo cǐ dào zhě
bù yù yíng

fū wéi bù yíng
gù néng bì ér xīn chéng



古之善为道者
微妙玄通
深不可识
夫唯不可识
故强为之容
豫兮若冬涉川
犹兮若畏四邻
俨兮其若客
涣兮其若凌释
敦兮其若朴
旷兮其若谷

混兮其若浊
澹兮其若海
飂兮若无止
孰能浊以静
之徐清

孰能安以动
之徐生
保此道者
不欲盈
夫唯不盈

故能蔽而新成
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Concentre-se em se esvaziar ao máximo
e em guardar a mais sincera 
tranquilidade.
Todas as coisas agem em união
nós as vemos se repetindo.
Todos os seres retornam às suas raízes.
O retorno à raiz se chama repouso
repouso se chama repetir o destino
repetir o destino se chama comum
conhecer o comum se chama Iluminação
negar o comum leva a ações absurdas e 
terríveis.
Conhecer o comum nos torna tolerantes
sendo tolerantes nos tornamos justos
sendo justos nos tornamos íntegros
sendo íntegros nos tornamos celestiais
sendo celestiais alcançamos a Natureza.
A Natureza nos faz perdurar
depois perder o corpo não é ameaça.

zhì xū jí
shǒu jìng dǔ

wàn wù bìng zuò
wú yǐ guān fù

fū wù yún yún gè fù guī
qí gēn

guī gēn yuē jìng
jìng yuē fù mìng

fù mìng yuē cháng
zhī cháng yuē míng

bù zhī cháng wàng zuò
xiōng

zhī cháng róng
róng nǎi gōng
gōng nǎi quán
quán nǎi tiān
tiān nǎi dào
dào nǎi jiǔ

méi shēn bù dài



致虚极
守静笃
万物并作
吾以观复

夫物芸芸各复归其根
归根曰静
静曰复命
复命曰常
知常曰明

不知常妄作凶
知常容
容乃公
公乃全
全乃天
天乃道
道乃久
没身不殆
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Os maiores mestres nem eram 
conhecidos
depois vêm os mestres queridos e 
louvados
depois os temidos
depois os desprezados.
Quando a confiança é insuficiente
não há confiança.
Antigamente! Como as palavras eram 
preciosas.
O trabalho cumprido, todo o povo dizia:
"nós o fizemos".

tài shàng bù zhī yǒu zhī
qí cì qīn ér yù zhī

qí cì wèi zhī
qí cì wǔ zhī

xìn bù zú yān
yǒu bù xìn yān

yōu xī qí guì yán
gōng chéng shì suì bǎi xìng jiē wèi

wǒ zì rán



太上不知有之
其次亲而誉之
其次畏之
其次侮之
信不足焉
有不信焉
悠兮其贵言

功成事遂百姓皆谓
我自然
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Quando a grande Natureza é abandonada
surgem benevolência e justiça.
Quando esperteza e engenhosidade 
aparecem
surgem também grandes falsidades.
Quando relações familiares entram em 
atrito
surgem piedade filial e devoção.
Quando a nação desmorona
surgem ministros leais.

dà dào fèi
yǒu rén yì

zhì huì chū
yǒu dà wěi

liù qīn bù hé
yǒu xiào cí

guó jiā hūn luàn
yǒu zhōng chén



大道废
有仁义
智慧出
有大伪
六亲不和
有孝慈
国家昏乱
有忠臣
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Abandonemos a sabedoria e a esperteza
o povo se beneficiará cem vezes.
Abandonemos a benevolência e a justiça
o povo recuperará a piedade filial e o 
afeto.
Abandonemos habilidades e lucros
não haverá mais ladrões nem roubos.
Esses três não são suficientes para formar
uma cultura.
Portanto, devemos nos concentrar em:
enxergar os elementos básicos
abraçar o simples
evitar o egoísmo
desejar pouco.
Abandonemos os estudos e a tristeza 
acabará.

jué shèng qì zhì
mín lì bǎi bèi
jué rén qì yì

mín fù xiào cí
jué qiǎo qì lì

dào zéi wú yǒu
cǐ sān zhě yǐ wéi wén bù zú

gù lìng yǒu suǒ shǔ

jiàn sù
bào pǔ

shǎo sī
guǎ yù

jué xué wú yōu



绝圣弃智
民利百倍
绝仁弃义
民复孝慈
绝巧弃利
盗贼无有

此三者以为文不足
故令有所属
见素
抱朴
少私
寡欲
绝学无忧
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"Sim" e "pois não", quanta diferença há?
Bom e mau, que distância há?
Aquilo que as pessoas temem
não poderiam deixar de temer?
Desperdício! Isso está longe do ideal!
A multidão gloriosa
como se aproveitasse a maior das festas
como quando chega a primavera.
Eu, solitário e parado! Ainda sem sinais.
Nas trevas! Como o bebê que ainda não 
nasceu.
Exausto! Como se não tivesse para onde 
voltar.
Toda a multidão tem mais do que precisa
e eu sozinho, como que perdido
tenho a mente e o coração simples.
As pessoas em geral são esclarecidas
só eu confuso.
As pessoas em geral são observadoras
só eu fechado.
A multidão toda tem objetivos
e só eu estúpido e vulgar.
Só eu diferente dos outros
mas valorizo a Mãe provedora.

wěi zhī yǔ ē xiāng qù jǐ hé
shàn zhī yǔ è xiāng qù ruò hé

rén zhī suǒ wèi
bù kě bù wèi

huāng xī qí wèi yāng zāi
zhòng rén xī xī
rú xiǎng tài láo
rú chūn dēng tái

wǒ dú pō xī qí wèi zhào
dùn dùn xī rú yīng ér zhī wèi hái

léi léi xī ruò wú suǒ guī

zhòng rén jiē yǒu yú
ér wǒ dú ruò yí

wǒ yú rén zhī xīn yě zāi
sú rén zhāo zhāo
wǒ dú hūn hūn
sú rén chá chá

wǒ dú mèn mèn
zhòng rén jiē yǒu yǐ
ér wǒ dú wán qiě bǐ

wǒ dú yì yú rén
ér guì shí mǔ



唯之与阿相去几何
善之与恶相去若何

人之所畏
不可不畏
荒兮其未央哉
众人熙熙
如享太牢
如春登台

我独泊兮其未兆
沌沌兮如婴儿之未孩
儽儽兮若无所归

众人皆有余
而我独若遗

我愚人之心也哉
俗人昭昭
我独昏昏
俗人察察
我独闷闷
众人皆有以
而我独顽且鄙
我独异于人
而贵食母
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Para permitir a grande Harmonia
experimente seguir a Natureza.
A Natureza age sobre os seres
súbita e inexplicavelmente.
Inexplicável! Súbita!
Em seu centro há forma.
Súbita! Inexplicável!
Em seu centro há conteúdo.
Secreta! Obscura!
Em seu centro há essência.
Sua essência é muito real
em seu centro há confiança.
Da antiguidade até hoje
seu nome não mudou
atravessa todas as linhagens.
Como sabemos a condição de todas as 
linhagens?
Intuitivamente!

kǒng dé zhī róng
wéi dào shì cóng
dào zhī wèi wù

wéi huǎng wéi hū
hū xī huǎng xī

qí zhōng yǒu xiàng
huǎng xī hū xī

qí zhōng yǒu wù
yǎo xī míng xī

qí zhōng yǒu jīng
qí jīng shén zhēn
qí zhōng yǒu xìn

zì jīn jí gǔ

qí míng bù qù
yǐ yuè zhòng fu

wú hé yǐ zhī zhòng fu zhī
zhuàng zāi

yǐ cǐ



孔德之容
惟道是从
道之为物
惟恍惟惚
惚兮恍兮
其中有象
恍兮惚兮
其中有物
窈兮冥兮
其中有精
其精甚真
其中有信。
自今及古
其名不去
以阅众甫

吾何以知众甫之状哉
以此
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Incompleto se completa
torto se endireita
vazio se enche
gasto se renova
escasso obtém
abundante se confunde.
Logo, pessoas sensatas abraçam a 
unidade
tendo o mundo como exemplo.
Por não se mostrarem, iluminam-se
por não se afirmarem, tornam-se 
evidentes
por não se podarem, têm sucesso
por não serem convencidas, crescem.
Apenas por não competirem
é que ninguém no mundo pode competir 
com elas.
Quando os antigos diziam
"incompleto se completa"
como poderiam ser palavras vazias?
Só assim se pode ser verdadeiramente 
completo.

qū zé quán
wǎng zé zhí
wā zé yíng
bì zé xīn

shǎo zé de
duō zé huò

shì yǐ shèng rén bào yī
wéi tiān xià shì

bù zì jiàn gù míng
bù zì shì gù zhāng

bù zì fá gù yǒu gōng
bù zì jīn gù zhǎng
fū wéi bù zhēng

gù tiān xià mò néng yǔ zhī
zhēng

gǔ zhī suǒ wèi
qū zé quán zhě
qǐ xū yán zāi

chéng quán ér guī zhī



曲则全
枉则直
洼则盈
敝则新
少则得
多则惑

是以圣人抱一
为天下式
不自见故明
不自是故彰
不自伐故有功
不自矜故长
夫唯不争

故天下莫能与之争
古之所谓

「曲则全」者
岂虚言哉
诚全而归之
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Poucas palavras são o natural.
Assim, o vento agitado não dura toda a 
manhã
nem a chuva repentina dura o dia inteiro.
Quem os produz?
O céu e a Terra.
Se céu e Terra não podem durar
como então poderíamos nós?
Portanto, aqueles afeitos à Natureza
se unem na Natureza.
Os afeitos à Harmonia
se unem na Harmonia.
Os afeitos ao engano
se unem no engano.
Aqueles unidos na Natureza
também a Natureza se une a eles.
Aqueles unidos na Harmonia
também a Harmonia se une a eles.
Aqueles unidos no engano
também o engano se une a eles.

xī yán zì rán
gù piāo fēng bù zhōng

zhāo
zhòu yǔ bù zhōng rì

shú wèi cǐ zhě
tiān dì

tiān dì shàng bù néng jiǔ

ér kuàng yú rén hu
gù cóng shì yú dào zhě

tóng yú dào

dé zhě
tóng yú dé

shī zhě
tóng yú shī

tóng yú dào zhě
dào yì lè dé zhī
tóng yú dé zhě
dé yì lè dé zhī
tóng yú shī zhě
shī yì lè dé zhī



希言自然
故飘风不终朝
骤雨不终日
孰为此者
天地

天地尚不能久
而况于人乎
故从事于道者
同于道
德者

同于德
失者
同于失
同于道者
道亦乐得之
同于德者
德亦乐得之
同于失者
失亦乐得之
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Quem fica na ponta dos pés não está 
firme
quem se apressa não continua
quem se mostra não se ilumina
quem se afirma não é compreendido
quem se poda não tem sucesso
quem é convencido não cresce.
Esses, para a Natureza, são chamados
restos de comida, tralha supérflua
que os seres desprezam.
Por isso os seguidores da Natureza não 
agem assim.

qǐ zhě bù lì
kuà zhě bù xíng

zì jiàn zhě bù míng
zì shì zhě bù zhāng
zì fá zhě wú gōng
zì jīn zhě bù zhǎng
qí zài dào yě yuē
yú shí zhuì xíng
wù huò wù zhī

gù yǒu dào zhě bù chǔ



企者不立
跨者不行
自见者不明
自是者不彰
自伐者无功
自矜者不长
其在道也曰
余食赘形
物或恶之

故有道者不处



25

Havia algo misterioso e completo
antes do nascimento do Universo.
Quieto! Silencioso!
Independente e imutável.
Atravessa tudo sem limites
pode ser concebido como Mãe do Universo.
Não sabemos seu nome.
Tentando nomeá-la, a chamamos Natureza.
Tentando descrevê-la melhor, a chamamos 
Grande.
O Grande parte, partindo se afasta
se afastando retorna.
Portanto, a Natureza é grande, o céu é 
grande
a Terra é grande e também as pessoas são 
grandes.
O Universo tem quatro grandes
e as pessoas que o habitam são um deles.
As pessoas seguem a lei da Terra
a Terra segue a lei do céu
o céu segue a lei da Natureza
e a Natureza tem sua própria lei.

yǒu wù hùn chéng
xiān tiān dì shēng

jì xī liáo xī
dú lì ér bù gǎi

zhōu xíng ér bù dài
kě yǐ wéi tiān dì mǔ

wú bù zhī qí míng
qiáng zì zhī yuē dào

qiáng wéi zhī míng yuē dà
dà yuē shì shì yuē yuǎn

yuǎn yuē fǎn
gù dào dà tiān dà

dì dà rén yì dà
yù zhōng yǒu sì dà
ér rén jū qí yī yān

rén fǎ dì
dì fǎ tiān

tiān fǎ dào
dào fǎ zì rán



有物混成
先天地生
寂兮寥兮
独立而不改
周行而不殆
可以为天地母
吾不知其名
强字之曰道
强为之名曰大
大曰逝逝曰远

远曰反
故道大天大
地大人亦大
域中有四大
而人居其一焉
人法地
地法天
天法道
道法自然
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O peso é a raiz da leveza
a quietude governa o movimento.
Logo, o nobre viaja o dia todo
sem se afastar de seu veículo.
Mesmo observando espetáculos
ele permanece sereno.
De que serviria ao dono de inúmeras 
carruagens
agir com suavidade à frente de todos?
Agindo com leveza perde sua raiz
movendo-se muito perde a soberania.

zhòng wèi qīng gēn
jìng wèi zào jūn

shì yǐ jūn zǐ zhōng rì xíng
bù lí zī zhòng

suī yǒu róng guān
yàn chǔ chāo rán

nài hé wàn chéng zhī zhǔ

ér yǐ shēn qīng tiān xià
qīng zé shī gēn
zào zé shī jūn



重为轻根
静为躁君

是以君子终日行
不离辎重
虽有荣观
燕处超然

奈何万乘之主
而以身轻天下
轻则失根
躁则失君
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O bom viajante não deixa rastros
o bom orador não é mal compreendido
o bom contar não exige medidas
o bom fechar nada tem a ver com trancas
e não pode ser aberto
a boa amarra não usa cordas e nós
e não pode ser desfeita.
Assim, pessoas sensatas geralmente são 
boas em ajudar pessoas
não dispensando ninguém
geralmente são boas em ajudar os seres
não descartando nenhum.
Isso se chama seguir a Iluminação.
Pois os bons são instrutores dos não-bons
os não-bons são um recurso para os bons.
Não valorizar seus instrutores
não amar seus recursos
trará grande confusão mesmo aos 
espertos.
Isso se chama Importante Sutileza.

shàn xíng wú zhé jī
shàn yán wú xiá zhé

shàn shǔ bù yòng chóu cè
shàn bì wú guān jiàn

ér bù kě kāi
shàn jié wú shéng yuē

ér bù kě jiě
shì yǐ shèng rén cháng

shàn jiù rén
gù wú qì rén

cháng shàn jiù wù

gù wú qì wù
shì wèi xí míng

gù shàn rén zhě bù shàn
rén zhī shī

bù shàn rén zhě shàn rén
zhī zī

bù guì qí shī
bù ài qí zī

suī zhì dà mí
shì wèi yào miào



善行无辙迹
善言无瑕谪
善数不用筹策
善闭无关楗
而不可开
善结无绳约
而不可解

是以圣人常善救人
故无弃人
常善救物
故无弃物
是谓袭明

故善人者不善人之师
不善人者善人之资

不贵其师
不爱其资
虽智大迷
是谓要妙
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Conheça seu lado masculino
proteja seu lado feminino
seja um riacho para o mundo.
Sendo um riacho para o mundo
a Harmonia comum não se afasta,
retorna à infância.
Conheça seu lado claro
proteja seu lado escuro
seja um vale para o mundo.
Sendo um vale para o mundo
a Harmonia comum será suficiente,
retorna à simplicidade.
Conheça sua honra
proteja sua desonra
seja um exemplo para o mundo.
Sendo um exemplo para o mundo
a Harmonia comum não vacila,
retorna ao ilimitado.
Esculpindo o simples fazemos utensílios
que pessoas sensatas usam
para se tornarem líderes dos oficiais
de forma que o grande sistema não 
prejudique.
zhī qí xióng
shǒu qí cí
wéi tiān xià xī
wéi tiān xià xī
cháng dé bù lí
fù guī yú yīng ér
zhī qí bái
shǒu qí hēi
wéi tiān xià gǔ

wéi tiān xià gǔ

cháng dé nǎi zú

fù guī yú pǔ

zhī qí róng
shǒu qí rǔ

wéi tiān xià shì
wéi tiān xià shì
cháng dé bù tè
fù guī yú wú jí
pǔ sàn zé wèi qì
shèng rén yòng zhī
zé wèi guān zhǎng
gù dà zhì bù gē



知其雄
守其雌
为天下溪
为天下溪
常德不离
复归于婴儿
知其白
守其黑
为天下谷
为天下谷
常德乃足

复归于朴
知其榮
守其辱
为天下式
为天下式
常德不忒
复归于无极
朴散则为器
圣人用之
则为官长
故大制不割
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Quem quer tomar o mundo e controlá-lo
nós vemos que não conseguirão.
O mundo é uma entidade viva
não podem controlá-lo
não podem agarrá-lo.
Quem o controla, o estraga
quem o agarra, o perde.
Logo, as pessoas sensatas não controlam
por isso não estragam.
Não agarram, por isso não perdem.
Assim, os seres ora lideram, ora seguem
ora suspiram, ora exaltam
ora fortes, ora fracos
ora derrotam, ora são derrotados.
Logo, pessoas sensatas evitam o 
excessivo
evitam o extravagante, evitam o extremo.

jiāng yù qǔ tiān xià ér wéi
zhī

wú jiàn qí bù dé yǐ

tiān xià shén qì
bù kě wéi yě
bù kě zhí yě

wèi zhě bài zhī
zhí zhě shī zhī

shì yǐ shèng rén wú wéi

gù wú bài
wú zhí gù wú shī

fū wù huò xíng huò suí
huò xū huò chuī

huò qiáng huò léi
huò cuò huò huī

shì yǐ shèng rén qù shén
qù shē qù tài



将欲取天下而为之
吾见其不得已
天下神器
不可为也
不可执也
为者败之
执者失之

是以圣人无为
故无败

无执故无失
夫物或行或随
或嘘或吹
或强或羸
或挫或隳

是以圣人去甚
去奢去泰
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Quem usa a Natureza para aconselhar 
seu líder
não usa exércitos para conquistar o 
mundo
essas ações certamente retornam.
Onde um exército acampa
espinheiros ali crescem.
Atrás de um grande exército
sempre vêm anos terríveis.
O bom alcança seu objetivo e se satisfaz
não toma pela força.
Alcança o resultado e não fica convencido
nem subjuga nem se torna arrogante.
Alcança o resultado não porque deseja
e o faz sem violência.
Os seres se fortalecem e assim 
envelhecem
isso é dito contrário à Natureza.
O que é contrário à Natureza acaba cedo.

yǐ dào zuǒ rén zhǔ zhě
bù yǐ bīng qiáng tiān xià

qí shì hǎo huán
shī zhī suǒ chǔ

jīng jí shēng yān
dà jūn zhī hòu

bì yǒu xiōng nián
shàn yǒu guǒ ér yǐ

bù yǐ qǔ qiáng

guǒ ér wù jīn
guǒ ér wù fá guǒ ér wù

jiāo
guǒ ér bù dé yǐ

guǒ ér wù qiáng
wù zhuàng zé lǎo

shì wèi bù dào
bù dào zǎo yǐ



以道佐人主者
不以兵强天下
其事好还
师之所处
荆棘生焉
大军之后
必有凶年
善有果而已
不以取强
果而勿矜

果而勿伐果而勿骄
果而不得已
果而勿强
物壮则老
是谓不道
不道早已
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Exércitos são instrumentos sinistros
que os seres desprezam
por isso quem segue a Natureza não os usa.
Alguém nobre, em casa, valoriza a esquerda
dirigindo um exército, valoriza a direita.
Exércitos são instrumentos sinistros
não são instrumentos de pessoas nobres
quando seu uso é inevitável
a calma e a suavidade devem prevalecer.
A vitória não é bela.
Quem vê beleza na vitória
se satisfaz com assassinatos.
Quem se satisfaz com assassinatos
não pode alcançar sua vontade no mundo.
Ocasiões propícias favorecem a esquerda
ocasiões nefastas favorecem a direita.
O segundo general fica à esquerda
o primeiro general fica à direita
pode ser dito que estão em um funeral.
Quando morrem multidões
só podemos lamentar.
A vitória na guerra é como um funeral.
fū bīng zhě bù xiáng zhī qì

wù huò wù zhī
gù yǒu dào zhě bù chǔ

jūn zǐ jū zé guì zuǒ
yòng bīng zé guì yòu

bīng zhě bù xiáng zhī qì
fēi jūn zǐ zhī qì

bù dé yǐ ér yòng zhī
tián dàn wéi shàng

shèng ér bù měi
ér měi zhī zhě

shì lè shā rén
fū lè shā rén zhě

zé bù kě dé zhì yú tiān xià yǐ
jí shì shàng zuǒ

xiōng shì shàng yòu
piān jiāng jūn jū zuǒ

shàng jiàng jūn jū yòu
yán yǐ sāng lǐ chǔ zhī

shā rén zhī zhòng
yǐ bēi āi qì zhī

zhàn shèng yǐ sāng lǐ chǔ zhī



夫兵者不祥之器
物或恶之
故有道者不处
君子居则贵左
用兵则贵右
兵者不祥之器
非君子之器
不得已而用之
恬淡为上
胜而不美
而美之者

是乐杀人
夫乐杀人者

则不可得志于天下矣
吉事尚左
凶事尚右
偏将军居左
上将军居右
言以丧礼处之
杀人之众
以悲哀泣之

战胜以丧礼处之
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A Natureza comum, simplicidade sem 
nome
embora pequena, ninguém no mundo 
pode dominá-la.
Se um líder puder abraçá-la
dez mil seres o seguirão
céu e Terra se unirão
despejando agradável orvalho
o povo encontrará a harmonia sem ser 
ordenado.
No início surgiram nomes
nomes já existem demais
devemos saber quando parar.
Sabendo parar podemos evitar perigos.
A Natureza é para o mundo
o que nascentes e córregos são para o rio
e o mar.

dào cháng wú míng pǔ

suī xiǎo tiān xià mò néng chén
hóu wáng ruò néng shǒu zhī

wàn wù jiāng zì bīn
tiān dì xiāng hé
yǐ jiàng gān lù

mín mò zhī lìng ér zì jūn
shǐ zhì yǒu míng
míng yì jì yǒu

fū yì jiāng zhī zhǐ

zhī zhǐ kě yǐ bù dài
pì dào zhī zài tiān xià

yóu chuān gǔ zhī yú jiāng hǎi



道常无名朴
虽小天下莫能臣
侯王若能守之
万物将自宾
天地相合
以降甘露

民莫之令而自均
始制有名
名亦既有
夫亦将知止
知止可以不殆
譬道之在天下
犹川谷之于江海
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Quem conhece os outros é inteligente
quem conhece a si mesmo é iluminado.
Quem vence os outros tem força
quem vence a si mesmo é poderoso.
Quem persiste tem ambição
quem está satisfeito com o que tem é 
rico.
Quem não perde seu lugar, perdura
quem morre e não é esquecido tem 
longevidade.

zhī rén zhě zhì
zì zhì zhě míng

shèng rén zhě yǒu lì
zì shèng zhě qiáng

qiáng xíng zhě yǒu zhì
zhī zú zhě fù

bù shī qí suǒ zhě jiǔ

sǐ ér bù wáng zhě shòu



知人者智
自知者明
胜人者有力
自胜者强
强行者有志
知足者富

不失其所者久
死而不亡者寿
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A grande Natureza transborda!
Pode estar à esquerda e à direita.
Todos os seres dependem dela desde o 
nascimento
e ela não os nega.
Faz seu trabalho sem tomar posse
veste e alimenta todos os seres
sem se tornar sua senhora
pode ser reconhecida nos detalhes.
Todos os seres retornam a ela
e ela não se torna sua senhora
pode ser chamada Grande.
Ela por completo não se engrandece
por isso pode alcançar sua grandiosidade.

dà dào fàn xī
qí kě zuǒ yòu

wàn wù shì zhī yǐ shēng
ér bù cí

gōng chéng ér bù yǒu
yī yǎng wàn wù
ér bù wéi zhǔ

kě míng yú xiǎo
wàn wù guī yān

ér bù wéi zhǔ

kě míng wéi dà
yǐ qí zhōng bù zì wéi dà

gù néng chéng qí dà



大道泛兮
其可左右

万物恃之以生
而不辞

功成而不有
衣养万物
而不为主
可名于小
万物归焉
而不为主
可名为大

以其终不自为大
故能成其大
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Quem segura o grande Conceito
o mundo o segue
segue sem causar mal
calmo, pacífico e seguro.
Ofereça música e comida
e os passantes permanecerão.
A Natureza sai da boca
trivial e sem sabor!
Olhar não é o bastante para vê-la
escutar não é o bastante para ouvi-la
usar não é o bastante para extingui-la.

zhí dà xiàng
tiān xià wǎng

wǎng ér bù hài
ān píng tài
yuè yǔ ěr

guò kè zhǐ

dào zhī chū kǒu
dàn hū qí wú wèi
shì zhī bù zú jiàn

tīng zhī bù zú wén
yòng zhī bù zú jì



执大象
天下往
往而不害
安平泰
乐与饵
过客止
道之出口
淡乎其无味
视之不足见
听之不足闻
用之不足既
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Quem quer diminuir algo
deve o expandir.
Quem quer enfraquecer algo
deve o fortalecer.
Quem quer derrubar algo
deve o promover.
Quem quer obter algo
deve o dar.
Isso se chama Iluminação Profunda.
O flexível vence o rígido.
O peixe não deve ser tirado do fundo
as armas da nação não devem ser 
mostradas às pessoas.

jiāng yù xī zhī
bì gù zhāng zhī
jiāng yù ruò zhī
bì gù qiáng zhī
jiāng yù fèi zhī
bì gù xīng zhī
jiāng yù qǔ zhī

bì gù yǔ zhī
shì wèi wēi míng

róu ruò shèng gāng qiáng
yú bù kě tuō yú yuān

guó zhī lì qì bù kě yǐ shì rén



将欲歙之
必故张之
将欲弱之
必故强之
将欲废之
必故兴之
将欲取之
必故与之
是谓微明
柔弱胜刚强
鱼不可脱于渊

国之利器不可以示人
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A Natureza geralmente nada faz
e nada fica por fazer.
Se um líder puder abraçá-la
dez mil seres se transformarão 
naturalmente.
Transformar querendo agir
isso nós restringiríamos
em favor da simplicidade sem nome.
Restringindo em favor do simples sem 
nome
o desejo desaparece.
Sem desejo, então calmos
o mundo corrige a si mesmo.

dào cháng wú wéi
ér wú bù wéi

hóu wáng ruò néng shǒu zhī
wàn wù jiāng zì huà

huà ér yù zuò
wú jiāng zhèn zhī
yǐ wú míng zhī pǔ

zhèn zhī yǐ wú míng zhī pǔ

fū jiāng bù yù
bù yù yǐ jìng

tiān xià jiāng zì dìng



道常无为
而无不为

侯王若能守之
万物将自化
化而欲作
吾将镇之
以无名之朴

镇之以无名之朴
夫将不欲
不欲以静
天下将自定
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A Harmonia superior não se sente harmonia
por isso é Harmônica.
A Harmonia inferior não quer perder a harmonia
por isso não é Harmônica.
A Harmonia superior não faz e nada há por fazer.
A Harmonia inferior faz e resta algo por fazer.
A benevolência superior faz e nada há por fazer.
A justiça superior faz e resta algo por fazer.
O moralismo superior faz e ninguém responde
então pega à força e obriga.
Logo, perdida a Natureza, resta a Harmonia
perdida a Harmonia, resta a benevolência
perdida a benevolência, resta a justiça
perdida a justiça, resta o moralismo.
O moralista é a casca da lealdade e da honra
é o início do caos.
Conhecer o futuro é a flor da Natureza
e o início da estupidez.
Portanto, o indivíduo verdadeiro
se mantém no cerne das coisas, não na casca
procura o fruto, não a flor.
Logo, deixa ir aquele, mantém este.

shàng dé bù dé
shì yǐ yǒu dé

xià dé bù shī dé
shì yǐ wú dé

shàng dé wú wéi ér wú yǐ wéi
xià dé wéi zhī ér yǒu yǐ wéi

shàng rén wéi zhī ér wú yǐ wéi
shàng yì wéi zhī ér yǒu yǐ wéi
shàng lǐ wéi zhī ér mò zhī yīng

zé rǎng bì ér rēng zhī
gù shī dào ér hòu dé

shī dé ér hòu rén
shī rén ér hòu yì
shī yì ér hòu lǐ

fū lǐ zhě zhōng xìn zhī bó
ér luàn zhī shǒu

qián shí zhě dào zhī huá
ér yú zhī shǐ

shì yǐ dà zhàng fū
chǔ qí hòu bù jū qí bó
chǔ qí shí bù jū qí huá

gù qù bǐ qǔ cǐ



上德不德
是以有德
下德不失德
是以无德

上德无为而无以为
下德为之而有以为
上仁为之而无以为
上义为之而有以为
上礼为之而莫之应
则攘臂而扔之
故失道而后德

失德而后仁
失仁而后义
失义而后礼

夫礼者忠信之薄
而乱之首

前识者道之华
而愚之始
是以大丈夫

处其厚不居其薄
处其实不居其华
故去彼取此
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No passado alcançaram a unidade:
o céu se uniu e limpou
a Terra se uniu e acalmou
o espírito se uniu e percebeu
o vale se uniu e encheu
todos os seres se unem na vida
líderes unidos trataram o mundo corretamente
assim aconteceu.
Dizem que o céu não limpa se estiver espalhado
a Terra não acalma se for desperdiçada
o espírito não percebe quando descansa
o vale não enche se forçado a produzir
os seres não vivem mais se forem extintos
os líderes não fazem o bem quando caem.
Assim, o valioso tem no simples sua raiz
o alto tem no baixo sua fundação.
Por isso os líderes chamam a si mesmos
solitários, miseráveis, sem valor
isso não é ter simplicidade como raiz?
Não é?
Portanto, alcançar reputação é não ter reputação
é, pois, não querer brilhar como o jade
mas ser opaco como pedras comuns.

xī zhī dé yī zhě
tiān dé yī yǐ qīng
dì dé yī yǐ níng

shén dé yī yǐ líng
gǔ dé yī yǐ shèng

wàn wù dé yī yǐ shēng
hóu dé yī yǐ wéi tiān xià zhèng

qí zhì zhī yě
wèi tiān wú yǐ qīng jiāng

kǒng liè
dì wú yǐ níng jiāng kǒng fèi

shén wú yǐ líng jiāng kǒng xiē

gǔ wú yǐ yíng jiāng kǒng jié
wàn wù wú yǐ shēng jiāng kǒng miè
hóu wáng wú yǐ zhèng jiāng kǒng jué

gù guì yǐ jiàn wéi běn
gāo yǐ xià wèi jī

shì yǐ hóu wáng zì chēng
gū guǎ bù gǔ

cǐ fēi yǐ jiàn wéi běn yé
fēi hu

gù zhì yù wú yù
shì gù bù yù lù lù rú yù

luò luò rú shí



昔之得一者
天得一以清
地得一以宁
神得一以灵
谷得一以盛
万物得一以生

侯得一以为天下正
其致之也

谓天无以清将恐裂
地无以宁将恐废
神无以灵将恐歇
谷无以盈将恐竭
万物无以生将恐灭
侯王无以正将恐蹶
故贵以贱为本
高以下为基
是以侯王自称
孤寡不谷

此非以贱为本耶
非乎

故致誉无誉
是故不欲琭琭如玉

珞珞如石
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O movimento da Natureza é o retorno
suave é o seu uso.
No mundo os dez mil seres
nasceram na existência
a existência nasceu no nada.

fǎn zhě dào zhī dòng
ruò zhě dào zhī yòng

tiān xià wàn wù
shēng yú yǒu

yǒu shēng yú wú



反者道之动
弱者道之用
天下万物
生于有
有生于无
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O aprendiz superior, ouvindo sobre a 
Natureza
diligentemente a segue.
O aprendiz médio, ouvindo sobre a Natureza
ora a segue, ora a esquece.
O aprendiz inferior, ouvindo sobre a Natureza
dá altas gargalhadas.
Sem a gargalhada, não seria a Natureza.
Por isso se criou o provérbio:
a Natureza iluminada parece escura
avançar na Natureza parece retroceder
ficar seguro na Natureza parece frágil
a Harmonia superior parece baixa
a Harmonia vasta parece insuficiente
a Harmonia desenvolvida parece roubada
o caráter verdadeiro parece frouxo
a grande clareza parece ofender
o grande quadrado não tem pontas
o grande utensílio fica pronto tarde
o grande som mal pode ser ouvido
a grande imagem não tem forma
Natureza oculta e sem nome
apenas Natureza boa em ceder e completar.

shàng shì wén dào
qín ér xíng zhī

zhōng shì wén dào
ruò cún ruò wáng
xià shì wén dào

dà xiào zhī
bù xiào bù zú yǐ wéi dào

gù jiàn yán yǒu zhī
míng dào ruò mèi

jìn dào ruò tuì
yí dào ruò lèi

shàng dé ruò gǔ
guǎng dé ruò bù zú

jiàn dé ruò tōu
zhì zhēn ruò yú

dà bái ruò rǔ
dà fāng wú yú

dà qì wǎn chéng
dà yīn xī shēng

dà xiàng wú xíng
dào yǐn wú míng

fū wéi dào shàn dài qiě chéng



上士闻道
勤而行之
中士闻道
若存若亡
下士闻道
大笑之

不笑不足以为道
故建言有之
明道若昧
进道若退
夷道若颣

上德若谷
广德若不足
建德若偷
质真若渝
大白若辱
大方无隅
大器晚成
大音希声
大象无形
道隐无名

夫唯道善贷且成



42

A Natureza gerou um
um gerou dois
dois geraram três
três geraram dez mil seres.
Dez mil seres carregam o yin
e abraçam o yang
um sopro passa lhes dando harmonia.
O que as pessoas odeiam se chama 
solidão
pobreza e falta de valor
mas os líderes assim se proclamam.
Pois as coisas ou
diminuem se beneficiando
ou se beneficiam diminuindo.
O que outros ensinaram
nós também ensinamos:
"os violentos não alcançam a morte 
natural"
esse será nosso ensinamento mais 
importante.

dào shēng yī
yī shēng èr

èr shēng sān
sān shēng wàn wù

wàn wù fù yīn
ér bào yáng

chōng qì yǐ wéi hé
rén zhī suǒ wù wéi gū

guǎ bù gǔ

ér wáng gōng yǐ wéi
chēng

gù wù huò
sǔn zhī ér yì

huò yì zhī ér sǔn
rén zhī suǒ jiào
wǒ yì jiào zhī

qiáng liáng zhě bù dé qí sǐ

wú jiāng yǐ wéi jiào fù



道生一
一生二
二生三
三生万物
万物负阴
而抱阳

冲气以为和
人之所恶唯孤
寡不谷

而王公以为称
故物或
损之而益
或益之而损
人之所教
我亦教之

强梁者不得其死
吾将以为教父
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O mais flexível no mundo
ultrapassa o mais rígido.
O que não tem entra onde não há espaço.
Por isso sabemos o benefício da não-
ação.
Ensinar sem palavras
e o benefício da não-ação
poucos no mundo alcançaram.

tiān xià zhī zhì róu
chí chěng tiān xià zhī zhì jiān

wú yǒu rù wú jiàn
wú shì yǐ zhī wú wéi zhī yǒu yì

bù yán zhī jiào
wú wéi zhī yì

tiān xià xī jí zhī



天下之至柔
驰骋天下之至坚
无有入无间

吾是以知无为之有益
不言之教
无为之益
天下希及之
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Fama ou saúde, qual queremos?
Saúde ou posses, qual é maior?
Ganhar ou perder, qual é pior?
Gostar demais causa grande desperdício
guardar muito causa profunda perda.
Logo, conhecer limites evita sofrimento
saber parar evita o perigo
e se vive mais.

míng yǔ shēn shú qīn
shēn yǔ huò shú duō
de yǔ wáng shú bìng

shén ài bì dà fèi
duō cáng bì hòu wáng

gù zhī zú bù rǔ

zhī zhǐ bù dài
kě yǐ cháng jiǔ



名与身孰亲
身与货孰多
得与亡孰病
甚爱必大费
多藏必厚亡
故知足不辱
知止不殆
可以长久
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A grande realização parece incompleta
seu uso não a corrompe.
A grande abundância parece fluir
seu uso não a extingue.
A grande retidão parece torta
a grande habilidade parece desajeitada
o grande argumento parece sem lógica
o quieto vence o inquieto
o frio vence o quente
serena tranquilidade é o método do 
Universo.

dà chéng ruò quē
qí yòng bù bì

dà yíng ruò chōng
qí yòng bù qióng

dà zhí ruò qū
dà qiǎo ruò zhuō
dà biàn ruò nè
jìng shèng zào
hán shèng rè

qīng jìng wéi tiān xià zhèng



大成若缺
其用不弊
大盈若冲
其用不穷
大直若屈
大巧若拙
大辩若讷
静胜躁
寒胜热

清静为天下正
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No mundo com a Natureza
cavalos que não correm ainda servem 
pelo esterco.
No mundo sem a Natureza
cavalos de guerra se reproduzem nos 
campos.
A maior tragédia está em não
conhecer o que é suficiente.
A maior falta está no desejo do ganho.
Logo, conhecer a suficiência do suficiente
geralmente é suficiente.

tiān xià yǒu dào
què zǒu mǎ yǐ fèn
tiān xià wú dào

róng mǎ shēng yú jiāo
huò mò dà yú bù

zhī zú
jiù mò dà yú yù de

gù zhī zú zhī zú
cháng zú yǐ



天下有道
却走马以粪
天下无道
戎马生于郊
祸莫大于不
知足

咎莫大于欲得
故知足之足
常足矣
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Sem sair pela porta, conheça o mundo.
Sem olhar pela janela, veja a Natureza do
céu.
O que mais se afasta é o que menos 
sabe.
Por isso as pessoas sensatas sabem sem 
ir
entendem sem ver, cumprem sem agir.

bù chū hù zhī tiān xià
bù kuī yǒu jiàn tiān dào

qí chū mí yuǎn qí zhī mí shǎo
shì yǐ shèng rén bù xíng ér zhī

bù jiàn ér míng bù wéi ér chéng



不出户知天下
不窥牖见天道

其出弥远其知弥少
是以圣人不行而知
不见而明不为而成
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Na busca do conhecimento
a cada dia algo é aprendido.
Na busca da Natureza
a cada dia algo é abandonado.
Abandonado e novamente abandonado
até alcançar a não-ação.
Não fazer e nada deixar por fazer.
Conquista-se o mundo geralmente
pelo desapego às coisas.
Mantendo-se o apego
sempre haverá algo por conquistar.

wéi xué
rì yì

wèi dào
rì sǔn

sǔn zhī yòu sǔn
yǐ zhì yú wú wéi

wú wéi ér wú bù wéi
qǔ tiān xià cháng

yǐ wú shì
jí qí yǒu shì

bù zú yǐ qǔ tiān xià



为学
日益
为道
日损
损之又损
以至于无为
无为而无不为
取天下常
以无事
及其有事

不足以取天下
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As pessoas sensatas não costumam ter 
mente própria
suas mentes acompanham a mente do 
povo.
Para os bons, somos bons
para os não-bons, também somos bons
eis a Harmonia do bem.
Para os honestos, somos honestos
para os desonestos, também somos 
honestos
eis a Harmonia da honestidade.
Pessoas sensatas no mundo
conectadas com o mundo
suas mentes simples e naturais.
Todos lhes apontam ouvidos e olhos
e elas os tratam como crianças.

shèng rén cháng wú xīn
yǐ bǎi xìng xīn wéi xīn
shàn zhě wú shàn zhī

bù shàn zhě wú yì shàn zhī
dé shàn

xìn zhě wú xìn zhī
bù xìn zhě wú yì xìn zhī

dé xìn
shèng rén zài tiān xià
xī xī yān wéi tiān xià

hún qí xīn
bǎi xìng jiē zhù qí ěr mù

shèng rén jiē hái zhī



圣人常无心
以百姓心为心
善者吾善之

不善者吾亦善之
德善

信者吾信之
不信者吾亦信之

德信
圣人在天下
歙歙焉为天下
浑其心

百姓皆注其耳目
圣人皆孩之
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Para morrer basta estar vivo.
Três em dez seguem a vida
três em dez seguem a morte.
Amam a vida mas se movem rumo à 
morte
também três em dez.
Por que é assim?
Porque se apegam demais à vida.
Fala-se daqueles radiantes de vida
em seu caminho não encontram 
rinocerontes ou tigres
entram no exército sem temer escudos e 
armas.
O rinoceronte não tem nele onde cravar 
seu chifre
o tigre não tem nele uso para suas garras
o soldado não tem nele destino para sua 
lâmina.
Por que é assim?
Porque nele não há lugar para a morte.

chū shēng rù sǐ

shēng zhī tú shí yǒu sān
sǐ zhī tú shí yǒu sān

rén zhī shēng dòng zhī yú
sǐ de

yì shí yǒu sān
fū hé gù

yǐ qí shēng zhī hòu
gài wén shàn shè shēng

zhě
lù xíng bù yù sì hǔ

rù jūn bù bèi jiǎ bīng
sì wú suǒ tóu qí jiǎo

hǔ wú suǒ yòng qí zhǎo
bīng wú suǒ róng qí rèn

fū hé gù
yǐ qí wú sǐ de



出生入死
生之徒十有三
死之徒十有三

人之生动之于死地
亦十有三
夫何故

以其生之厚
盖闻善摄生者
路行不遇兕虎
入军不被甲兵
兕无所投其角
虎无所用其爪
兵无所容其刃
夫何故

以其无死地
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A Natureza nos cria
a Harmonia nos cultiva
a espécie nos dá forma
o ambiente nos completa.
Por isso dez mil seres
todos respeitamos a Natureza
e valorizamos a Harmonia.
O respeito à Natureza e o valor à 
Harmonia
não vêm de uma ordem
mas se expressam naturalmente.
Logo, a Natureza nos gera, 
a Harmonia nos cultiva
nos faz crescer, nutre
completa, amadurece
apoia e protege.
Criar sem possuir
realizar sem depender
desenvolver sem controlar
é chamado Harmonia Profunda.

dào shēng zhī
dé xù zhī

wù xíng zhī
shì chéng zhī
shì yǐ wàn wù
mò bù zūn dào

ér guì dé
dào zhī zūn dé zhī guì

fū mò zhī mìng
ér cháng zì rán

gù dào shēng zhī
dé xù zhī

zhǎng zhī yù zhī
chéng zhī shú zhī

yǎng zhī fù zhī
shēng ér bù yǒu

wéi ér bù shì
zhǎng ér bù zǎi
shì wèi xuán dé



道生之
德畜之
物形之
势成之
是以万物
莫不尊道
而贵德

道之尊德之贵
夫莫之命
而常自然

故道生之
德畜之
长之育之
成之熟之
养之覆之
生而不有
为而不恃
长而不宰
是谓玄德
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O mundo tem início
o qual chamamos Mãe do mundo.
Conhecendo a Mãe
conhecemos seus filhos.
Conhecendo seus filhos
e nos voltando para guardar sua Mãe
a morte do corpo não é problema.
Bloqueie seus canais
feche suas portas
a vida toda não terá dificuldades.
Abra seus canais
compartilhe suas obrigações
a vida toda não terá ajuda.
Ver o pequeno é chamado Iluminação
guardar o flexível é chamado força.
Use sua luz
retorne à sua Iluminação
não perderá o corpo em calamidades.
Isso se chama seguir o comum.

tiān xià yǒu shǐ

yǐ wéi tiān xià mǔ

jì dé qí mǔ

yǐ zhī qí zǐ

jì zhī qí zǐ

fù shǒu qí mǔ

méi shēn bù dài
sāi qí duì
bì qí mén

zhōng shēn bù qín

kāi qí duì
jì qí shì

zhōng shēn bù jiù
jiàn xiǎo yuē míng
shǒu róu yuē qiáng

yòng qí guāng
fù guī qí míng

wú yí shēn yāng
shì wèi xí cháng



天下有始
以为天下母
既得其母
以知其子
既知其子
复守其母
没身不殆
塞其兑
闭其门
终身不勤

开其兑
济其事
终身不救
见小曰明
守柔曰强
用其光
复归其明
无遗身殃
是为袭常
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Se eu souber profundamente
seguir pela grande Natureza
temerei apenas me desviar.
A Natureza é muito reta
mas as pessoas gostam dos desvios.
A corte é corrupta
ervas daninhas ocupam os campos
e os armazéns seguem vazios.
Com roupas novas e coloridas
a espada afiada na cintura
comem e bebem até se empanturrar
têm tantos bens que podem desperdiçar
esses agem como ladrões.
Evidente que a Natureza não é assim.

shǐ wǒ jiè rán yǒu zhī
xíng yú dà dào
wéi shī shì wèi
dà dào shén yí
ér rén hǎo jìng
cháo shén chú
tián shén wú
cāng shén xū

fú wén cǎi
dài lì jiàn

yàn yǐn shí
cái huò yǒu yú

shì wéi dào kuā
fēi dào yě zāi



使我介然有知
行于大道
唯施是畏
大道甚夷
而人好径
朝甚除
田甚芜
仓甚虚
服文采
带利剑
厌饮食
财货有余
是为盗夸
非道也哉
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Quando a plantam bem, ninguém a 
remove
quem a abraça firme não a perde
e é incansavelmente reverenciado por 
filhos e netos.
Corrija-a em seu corpo
sua Harmonia será verdadeira
corrija-a em sua família
sua Harmonia será abundante
corrija-a em sua comunidade
sua Harmonia aumentará
corrija-a em seu país
sua Harmonia será imensa
corrija-a no mundo inteiro
sua Harmonia será universal.
Por isso, pelo corpo observe o corpo
pela família observe a família
pela comunidade observe a comunidade
pelo país observe o país
pelo mundo observe o mundo.
Como sabemos que o mundo é assim?
Intuitivamente.

shàn jiàn zhě bù bá
shàn bào zhě bù tuō

zǐ sūn yǐ jì sì bù chuò
xiū zhī yú shēn
qí dé nǎi zhēn
xiū zhī yú jiā
qí dé nǎi yú

xiū zhī yú xiāng
qí dé nǎi zhǎng
xiū zhī yú bāng

qí dé nǎi fēng
xiū zhī yú tiān xià

qí dé nǎi pǔ
gù yǐ shēn guān shēn

yǐ jiā guān jiā
yǐ xiāng guān xiāng
yǐ bāng guān bāng

yǐ tiān xià guān tiān xià
wú hé yǐ zhī tiān xià rán zāi

yǐ cǐ



善建者不拔
善抱者不脱
子孙以祭祀不辍
修之于身
其德乃真
修之于家
其德乃余
修之于乡
其德乃长
修之于邦

其德乃丰
修之于天下
其德乃普
故以身观身
以家观家
以乡观乡
以邦观邦

以天下观天下
吾何以知天下然哉

以此
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Aquele cuja Harmonia é generosa
é como o bebê recém-nascido
serpentes venenosas não o picam
animais ferozes não o atacam
aves de rapina não o perturbam.
Seus ossos são fracos; seus tendões, 
moles
mas sua mão segura firme.
Ainda não conhece a união sexual
mas seu pênis fica ereto
o que mostra sua vitalidade.
Chora o dia todo
sem ficar rouco
o que mostra sua harmonia.
Conhecer a harmonia se chama comum
conhecer o comum se chama Iluminação.
Aumentar a vida é propício
forçar a respiração fortalece.
Os seres se fortalecendo envelhecem
isso é dito contrário à Natureza.
O que é contrário à Natureza acaba cedo.

hán dé zhī hòu
bǐ yú chì zǐ

dú chóng bù shì
měng shòu bù jù

jué niǎo bù bó
gǔ ruò jīn róu

ér wò gù
wèi zhī pìn mǔ zhī hé

ér jùn zuò
jīng zhī zhì yě

zhōng rì hào
ér bù shà

hé zhī zhì yě
zhī hé yuē cháng

zhī cháng yuē míng
yì shēng yuē xiáng
xīn shǐ qì yuē qiáng
wù zhuàng zé lǎo
wèi zhī bù dào
bù dào zǎo yǐ



含德之厚
比于赤子
毒虫不螫
猛兽不据
攫鸟不搏
骨弱筋柔
而握固

未知牝牡之合
而峻作
精之至也

终日号
而不嗄
和之至也
知和曰常
知常曰明
益生曰祥
心使气曰强
物壮则老
谓之不道
不道早已
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Quem conhece não fala
quem fala não conhece.
Tire a ponta afiada, desfaça o 
emaranhado
misture seu brilho, seja um com o pó do 
mundo.
Isso se chama União Profunda.
Assim não sofre com a intimidade
nem com a distância
não se beneficia
nem se fere
não é nobre
nem plebeu.
É, portanto, de grande valor para o 
mundo.

zhī zhě bù yán
yán zhě bù zhī

cuò qí ruì jiě qí fēn
huó qí guāng tóng qí chén

shì wèi xuán tóng
gù bù kě dé ér qīn

bù kě dé ér shū
bù kě dé ér lì

bù kě dé ér hài
bù kě dé ér guì
bù kě dé ér jiàn

gù wéi tiān xià guì



知者不言
言者不知

挫其锐解其纷
和其光同其尘
是谓玄同

故不可得而亲
不可得而疏
不可得而利
不可得而害
不可得而贵
不可得而贱
故为天下贵
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Com retidão o país pode ser governado
inesperadamente o exército pode ser usado
sem envolvimento o mundo pode ser vivido.
Como sabemos que é assim?
Intuitivamente.
Encha o mundo de tabus
e a pobreza se espalhará
dê às pessoas bens e utilidades
e a confusão se multiplicará
dê às pessoas técnicas engenhosas
e coisas estranhas aparecerão
faça leis e decretos bem claros
surgirão muitos ladrões e criminosos.
Portanto, as pessoas sensatas dizem:
eu não ajo
e o povo por si só evolui
eu bem sereno
e o povo por si só se retifica
eu não me preocupo
e o povo sozinho enriquece
eu não desejo
e o povo encontra sozinho a vida simples.

yǐ zhèng zhì guó
yǐ qí yòng bīng

yǐ wú shì qǔ tiān xià
wú hé yǐ zhī qí rán zāi

yǐ cǐ
tiān xià duō jì huì

ér mín mí pín
rén duō lì qì

guó jiā zī hūn
rén duō jì qiǎo

qí wù zī qǐ

fǎ lìng zī zhāng
dào zéi duō yǒu
gù shèng rén yún

wǒ wú wéi
ér mín zì huà
wǒ hǎo jìng

ér mín zì zhèng
wǒ wú shì

ér mín zì fù
wǒ wú yù

ér mín zì pǔ



以正治国
以奇用兵
以无事取天下
吾何以知其然哉

以此
天下多忌讳
而民弥贫
人多利器
国家滋昏
人多伎巧
奇物滋起

法令滋彰
盗贼多有
故圣人云
我无为
而民自化
我好静
而民自正
我无事
而民自富
我无欲
而民自朴



58

Quando o governo não aparece
as pessoas são honestas e satisfeitas
quando o governo está por toda parte
as pessoas ficam insatisfeitas.
A desgraça traz a sorte ao seu lado
atrás da sorte a desgraça se esconde.
Quem sabe como isso acabará?
Não há certezas.
O certo se transforma em estranho
a bondade se transforma em maldade.
A confusão das pessoas vem de longa 
data.
Por isso pessoas sensatas delimitam
mas não cortam
são honestas mas não ferem
são diretas mas não insolentes
clareiam mas não ofuscam.

qí zhèng mèn mèn
qí mín chún chún
qí zhèng chá chá
qí mín quē quē

huò xī fú zhī suǒ yǐ

fú xī huò zhī suǒ fú
shú zhī qí jí

qí wú zhèng yě

zhèng fù wéi qí
shàn fù wèi yāo

rén zhī mí qí rì gù jiǔ

shì yǐ shèng rén fāng
ér bù gē

lián ér bù guì
zhí ér bù sì

guāng ér bù yào



其政闷闷
其民淳淳
其政察察
其民缺缺

祸兮福之所倚
福兮祸之所伏
孰知其极
其无正也
正复为奇
善复为妖

人之迷其日固久
是以圣人方
而不割
廉而不刿
直而不肆
光而不耀
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Ao governar os assuntos humanos e 
naturais
não há nada como precaução
ter apenas precaução
se chama servir desde o início
servir desde o início
se chama ênfase no acúmulo da 
Harmonia
enfatizar o acúmulo da Harmonia
elimina toda restrição
elimine as restrições
e não conhecerá limites
quem não conhece limites
está apto a comandar uma nação
comandando a Mãe da nação
se pode permanecer por longo tempo
a isso chamamos
Raízes Profundas e Fundação Firme
a Natureza da vida longa e visão de longo
alcance.

zhì rén shì tiān
mò ruò sè
fū wéi sè

shì wèi zǎo fú
zǎo fú

wèi zhī zhòng jī dé
zhòng jī dé
zé wú bù kè

wú bù kè

zé mò zhī qí jí
mò zhī qí jí

kě yǐ yǒu guó
yǒu guó zhī mǔ

kě yǐ cháng jiǔ

shì wèi
shēn gēn gù dǐ

cháng shēng jiǔ shì zhī
dào



治人事天
莫若啬
夫唯啬
是谓早服
早服

谓之重积德
重积德
则无不克
无不克

则莫知其极
莫知其极
可以有国
有国之母
可以长久
是谓
深根固柢

长生久视之道
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Governar uma grande nação
é como assar um pequeno peixe.
Com a Natureza presente no mundo
fantasmas não passam por deuses
não só fantasmas não passam por deuses
como os deuses não prejudicam as 
pessoas
não só deuses não prejudicam as pessoas
mas também as pessoas sensatas não as 
prejudicam.
Quando um não prejudica o outro
a Harmonia retorna.

zhì dà guó
ruò pēng xiǎo xiān
yǐ dào lì tiān xià
qí guǐ bù shén

fēi qí guǐ bù shén
qí shén bù shāng rén

fēi qí shén bù shāng rén
shèn grén yì bù shāng rén

fū liǎng bù xiāng shāng
gù dé jiāo guī yān



治大国
若烹小鲜
以道莅天下
其鬼不神
非其鬼不神
其神不伤人
非其神不伤人
圣人亦不伤人
夫两不相伤
故德交归焉
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A grande nação é como a foz de um rio
como a fêmea receptiva
conectando tudo ao seu redor.
A fêmea em geral vence o macho 
calmamente
calmamente se pondo abaixo dele.
Por isso a grande nação
se pondo abaixo da pequena, a conquista.
A pequena nação se pondo abaixo da 
grande,
a conquista.
Portanto, ou se está abaixo para 
conquistar
ou se conquista por estar abaixo.
A grande nação apenas deseja
unir e cultivar as pessoas
a pequena nação apenas deseja
ser chamada a trabalhar pelas pessoas.
Ambas podem obter o que desejam
caso a grande se coloque abaixo das 
outras.

dà bāng zhě xià liú
tiān xià zhī pìn

tiān xià zhī jiāo yě
pìn cháng yǐ jìng shèng mǔ

yǐ jìng wèi xià
gù dà bāng

yǐ xià xiǎo bāng zé qǔ xiǎo
bāng

xiǎo bāng yǐ xià dà bāng

zé qǔ dà bāng
gù huò xià yǐ qǔ

huò xià ér qǔ
dà bāng bù guò yù

jiān xù rén
xiǎo bāng bù guò yù

rù shì rén
fū liǎng zhě gè dé suǒ yù

dà zhě yí wèi xià



大邦者下流
天下之牝
天下之交也
牝常以静胜牡
以静为下
故大邦

以下小邦则取小邦
小邦以下大邦
则取大邦
故或下以取
或下而取
大邦不过欲
兼畜人

小邦不过欲
入事人

夫两者各得所欲
大者宜为下
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A Natureza, profundeza dos dez mil seres
tesouro das pessoas boas
onde as não boas buscam proteção.
Belas palavras atraem respeito
belas ações atraem as pessoas.
Aqueles que não são bons
como abandoná-los?
Por isso, quando um novo governante 
assume
e se renovam os três poderes
ainda que um disco de jade
desfile à frente de quatro cavalos
não é tão bom quanto
se manter junto a esta Natureza.
Por que os antigos valorizavam tanto esta
Natureza?
Não é porque
quem a busca, alcança
e os culpados evitam o mal?
Por isso em todo o mundo é valiosa.

dào zhě wàn wù zhī ào
shàn rén zhī bǎo

bù shàn rén zhī suǒ bǎo
měi yán kě yǐ shì zūn
měi xíng kě yǐ jiā rén

rén zhī bù shàn
hé qì zhī yǒu
gù lì tiān zǐ

zhì sān gōng
suī yǒu gǒng bì

yǐ xiān sì mǎ

bù rú
zuò jìn cǐ dào

gǔ zhī suǒ yǐ guì cǐ dào zhě
hé

bù yuē
qiú yǐ de

yǒu zuì yǐ miǎn yé
gù wéi tiān xià guì



道者万物之奥
善人之宝

不善人之所保
美言可以市尊
美行可以加人
人之不善
何弃之有
故立天子
置三公
虽有拱璧
以先驷马
不如
坐进此道

古之所以贵此道者何
不曰
求以得

有罪以免耶
故为天下贵
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Pratique a não-ação
preocupe-se com preocupação nenhuma
saboreie o sem sabor
considere grande o pequeno
considere muito o pouco
retribua ressentimento com Harmonia
perceba a facilidade no difícil
faça o grande por partes.
Os assuntos difíceis do mundo
devem ser abordados por seu lado fácil
as grandes questões do mundo
devem ser tratadas em pequenas partes.
Por isso uma pessoa sensata
não age grande
e assim pode atingir sua grandeza.
Quem faz promessas fáceis
não merece muita confiança.
Muito fácil deve ser muito difícil.
Por isso quem é sensato acha tudo difícil
assim toda dificuldade desaparece.

wéi wú wéi
shì wú shì

wèi wú wèi
dà xiǎo

duō shǎo
bào yuàn yǐ dé
tú nán yú qí yì
wéi dà yú qí xì
tiān xià nán shì

bì zuò yú yì

tiān xià dà shì
bì zuò yú xì

shì yǐ shèng rén
zhōng bù wéi dà

gù néng chéng qí dà
fū qīng nuò
bì guǎ xìn

duō yì bì duō nàn
shì yǐ shèng rén yóu nàn zhī

gù zhōng wú nán yǐ



为无为
事无事
味无味
大小
多少

报怨以德
图难于其易
为大于其细
天下难事
必作于易

天下大事
必作于细
是以圣人
终不为大
故能成其大
夫轻诺
必寡信

多易必多难
是以圣人犹难之
故终无难矣
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O que é tranquilo é facilmente manejado
o que está longe de acontecer, melhor se planeja
o que é frágil se quebra facilmente
o que é leve é facilmente espalhado.
Aja sobre as coisas antes que aconteçam
corrija-as antes que necessitem correção.
Uma árvore tão larga quanto seu abraço
cresce a partir de um fino broto
um edifício de nove andares
é erguido sobre um punhado de terra
uma viagem de quinhentos quilômetros
começa com um simples passo.
As pessoas em suas tarefas
geralmente acertam uma parte e aí 
fracassam
cuidassem do final como do início
então não fracassariam.
Por isso as pessoas sensatas
desejam não desejar
não valorizam bens de difícil acesso
estudam o não estudar
voltam onde outros passaram direto
contribuem com a atividade de todos os seres 
mas não ousam agir.

qí ān yì chí
qí wèi zhào yì móu

qí cuì yì pàn
qí wēi yì sàn

wéi zhī yú wèi yǒu
zhì zhī yú wèi luàn

hé bào zhī mù
shēng yú háo mò
jiǔ céng zhī tái

qǐ yú lěi tǔ
qiān lǐ zhī xíng
shǐ yú zú xià

mín zhī cóng shì
cháng yú jǐ chéng ér bài zhī

shèn zhōng rú shǐ
zé wú bài shì

shì yǐ shèng rén
yù bù yù

bù guì nán dé zhī huò
xué bù xué

fù zhòng rén zhī suǒ guò
yǐ fǔ wàn wù zhī zì rán

ér bù gǎn wéi



其安易持
其未兆易谋
其脆易泮
其微易散
为之于未有
治之于未乱
合抱之木
生于毫末
九层之台
起于累土
千里之行
始于足下

民之从事
常于几成而败之
慎终如始
则无败事
是以圣人
欲不欲

不贵难得之货
学不学

复众人之所过
以辅万物之自然
而不敢为
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Os antigos que compreendiam bem a 
Natureza
não buscavam iluminar o povo
mas o mantinha puro e simples.
Governar o povo é difícil
quando sua esperteza é demais.
Logo, governar a nação com esperteza
é uma traição à nação
governar a nação sem esperteza
é uma felicidade à nação.
Quem conhece esses dois
também mantém o método.
Em geral saber manter o método
é chamado Harmonia Profunda.
Harmonia Misteriosa
profunda e de longo alcance!
Retornando aos seres
consegue grande aceitação.

gǔ zhī shàn wéi dào zhě
fēi yǐ míng mín
jiāng yǐ yú zhī

mín zhī nán zhì
yǐ qí zhì duō

gù yǐ zhì zhì guó
guó zhī zéi

bù yǐ zhì zhì guó
guó zhī fú

zhī cǐ liǎng zhě
yì jī shì

cháng zhī jī shì
shì wèi xuán dé

xuán dé
shēn yǐ yuǎn yǐ

yǔ wù fǎn yǐ

rán hòu nǎi zhì dà shùn



古之善为道者
非以明民
将以愚之
民之难治
以其智多
故以智治国
国之贼

不以智治国
国之福
知此两者
亦稽式
常知稽式
是谓玄德
玄德
深矣远矣
与物反矣

然后乃至大顺
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Rios e mares são senhores de centenas 
de vales
colocando-se bem abaixo
se tornam senhores de centenas de vales.
Por isso as pessoas sensatas
quando querem se colocar acima do povo
devem colocar suas palavras abaixo dele
quando querem liderar o povo
devem colocar seus corpos após os dele.
Por isso pessoas sensatas ficam acima do 
povo
mas este não sente seu peso
ficam na frente do povo
mas este não se prejudica.
Por isso todos celebram
e com elas avançam sem incômodo.
Como não competem
ninguém pode com elas competir.

jiāng hǎi zhī suǒ yǐ néng
wéi bǎi gǔ wáng zhě

yǐ qí shàn xià zhī
gù néng wéi bǎi gǔ wáng

shì yǐ shèng rén
yù shàng mín

bì yǐ yán xià zhī
yù xiān mín

bì yǐ shēn hòu zhī

shì yǐ shèng rén chǔ shàng
ér mín bù zhòng

chǔ qián
ér mín bù hài

shì yǐ tiān xià lè
tuī ér bù yàn

yǐ qí bù zhēng
gù tiān xià mò néng yǔ zhī

zhēng



江海之所以能为百谷王者
以其善下之
故能为百谷王
是以圣人
欲上民

必以言下之
欲先民

必以身后之
是以圣人处上
而民不重
处前
而民不害
是以天下乐
推而不厌
以其不争

故天下莫能与之争
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Todos dizem que minha visão da Natureza é 
grande
embora pareça desprezível
mas justamente por ser grande
é que parece desprezível
se não parecesse
há muito não seria já pequena?
Eu tenho três tesouros
que seguro e protejo
o primeiro se chama afeto
o segundo, economia
o terceiro, não se atrever
a ser o primeiro no mundo.
Afeto, e poderá ter coragem
economia, e poderá ter generosidade
não se atrever a ser o primeiro no mundo
e poderá se tornar grande e útil.
Hoje se tem coragem sem afeto
generosidade sem economia
ser o primeiro sem ser o último
o resultado é a morte!
Quem tem afeto
na luta é vitorioso, na defesa é firme
os céus irão ajudá-lo e seu afeto o protegerá.

tiān xià jiē wèi wǒ dào dà
shì bù xiào
fū wéi dà

gù shì bù xiào
ruò xiào

jiǔ yǐ qí xì yě fū
wǒ yǒu sān bǎo
chí ér bǎo zhī

yī yuē cí
èr yuē jiǎn

sān yuē bù gǎn
wéi tiān xià xiān

cí gù néng yǒng
jiǎn gù néng guǎng

bù gǎn wéi tiān xià xiān
gù néng chéng qì zhǎng

jīn shě cí qiě yǒng
shě jiǎn qiě guǎng
shě hòu qiě xiān

sǐ yǐ
fū cí

yǐ zhàn zé shèng yǐ shǒu zé gù
tiān jiāng jiù zhī yǐ cí wèi zhī



天下皆谓我道大
似不肖
夫唯大
故似不肖
若肖

久矣其细也夫
我有三宝
持而保之
一曰慈
二曰俭
三曰不敢
为天下先

慈故能勇
俭故能广

不敢为天下先
故能成器长
今舍慈且勇
舍俭且广
舍后且先
死矣
夫慈

以战则胜以守则固
天将救之以慈卫之
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Bons oficiais não são belicosos
bons guerreiros não se guiam pelo ódio
bons vencedores não o fazem sobre o 
inimigo
quem é bom em usar as pessoas
se coloca abaixo delas
isso se chama Harmonia de não competir
isso se chama força do uso das pessoas
isso se chama harmonizar-se com o céu
o ótimo entre os antigos.

shàn wéi shì zhě bù wǔ

shàn zhàn zhě bù nù
shàn shèng dí zhě bù yǔ

shàn yòng rén zhě
wéi zhī xià

shì wèi bù zhēng zhī dé
shì wèi yòng rén zhī lì

shì wèi pèi tiān
gǔ zhī jí



善为士者不武
善战者不怒
善胜敌者不与
善用人者
为之下

是谓不争之德
是谓用人之力
是谓配天
古之极
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Há um ditado sobre o uso de tropas:
não ouso iniciar a guerra
prefiro me defender
não ouso avançar um centímetro
prefiro voltar um metro
isso se chama seguir sem seguir
repelir sem braços
dispensar sem inimigo
manejar sem exército.
Não há desastre maior que subestimar o 
inimigo
subestimá-lo pode nos fazer perder 
nossos tesouros.
Por isso, quando exércitos similares se 
encontram
vence o mais piedoso.

yòng bīng yǒu yán
wú bù gǎn wéi zhǔ

ér wéi kè
bù gǎn jìn cùn

ér tuì chǐ

shì wèi xíng wú xíng
rǎng wú bì
rēng wú dí
zhí wú bīng

huò mò dà yú qīng dí
qīng dí jǐ sàng wú bǎo

gù kàng bīng xiāng ruò
āi zhě shèng yǐ



用兵有言
吾不敢为主
而为客
不敢进寸
而退尺

是谓行无行
攘无臂
扔无敌
执无兵

祸莫大于轻敌
轻敌几丧吾宝
故抗兵相若
哀者胜矣
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Minhas palavras são muito fáceis de 
conhecer
muito fáceis de seguir
ninguém no mundo consegue conhecê-las
ninguém consegue segui-las.
Minhas palavras são antigas
minhas ações têm tradição
apenas não as conhecendo
não me conhecem.
Raros me conhecem
por isso me valorizam.
Portanto as pessoas sensatas vestem 
roupas grosseiras
mas são belas por dentro.

wú yán shén yì zhī
shén yì xíng

tiān xià mò néng zhī
mò néng xíng
yán yǒu zōng
shì yǒu jūn

fū wéi wú zhī
shì yǐ bù wǒ zhī
zhī wǒ zhě xī
zé wǒ zhě guì

shì yǐ shèng rén bèi hè
ér huái yù



吾言甚易知
甚易行

天下莫能知
莫能行
言有宗
事有君
夫唯无知
是以不我知
知我者希
则我者贵

是以圣人被褐
而怀玉
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Saber o que não se sabe tem valor
não saber e pensar que sabe é falho
apenas reconhecendo a falha como falha
podemos não falhar.
Pessoas sensatas não costumam falhar
reconhecem a falha na falha
por isso não falham.

zhī bù zhī shàng
bù zhī zhī bìng

fū wéi bìng bìng
shì yǐ bù bìng

shèng rén bù bìng
yǐ qí bìng bìng
shì yǐ bù bìng



知不知上
不知知病
夫唯病病
是以不病
圣人不病
以其病病
是以不病
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Se o povo não teme as forças acima dele
então uma força maior chega.
Não desrespeite suas casas
não aborreça suas vidas
apenas não aborrecendo
não será aborrecido.
Por isso as pessoas sensatas se 
conhecem
e não se mostram
se amam e não se valorizam
portanto deixam ir aquele, mantêm este.

mín bù wèi wēi
zé dà wēi zhì

wú xiá qí suǒ jū
wú yàn qí suǒ shēng

fū wéi bù yàn
shì yǐ bù yàn

shì yǐ shèng rén zì zhī
bù zì jiàn

zì ài bù zì guì
gù qù bǐ qǔ cǐ



民不畏威
则大威至
无狎其所居
无厌其所生
夫唯不厌
是以不厌

是以圣人自知
不自见

自爱不自贵
故去彼取此
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Coragem em se atrever, então morte
coragem em não se atrever, então vida
desses dois, ora benefício ora prejuízo.
Quando o céu declara ruim
quem sabe a razão?
A Natureza do céu
bem vencer sem disputas
bem cooperar sem palavras
vir sem ser chamado
e tranquilamente realizar bem.
A rede do céu é vasta e dispersa
porém nada lhe escapa.

yǒng yú gǎn zé shā
yǒng yú bù gǎn zé huó

cǐ liǎng zhě huò lì huò hài
tiān zhī suǒ è
shú zhī qí gù
tiān zhī dào

bù zhēng ér shàn shèng
bù yán ér shàn yīng

bù zhào ér zì lái
chǎn rán ér shàn móu
tiān wǎng huī huī shū

ér bù shī



勇于敢则杀
勇于不敢则活
此两者或利或害
天之所恶
孰知其故
天之道

不争而善胜
不言而善应
不召而自来
繟然而善谋
天网恢恢疏
而不失
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Se o povo não teme a morte
como é possível assustá-lo?
Se fizermos o povo normalmente temer a 
morte
e alguém agir diferente
poderíamos apanhá-lo e matá-lo?
Quem ousaria?
Quem geralmente mata é a Morte
substituir a Morte
seria como substituir um bom artesão
quem tenta substituir um bom artesão
raramente não fere a mão.

mín bù wèi sǐ

nài hé yǐ sǐ jù zhī
ruò shǐ mín cháng wèi sǐ

ér wéi qí zhě
wú dé zhí ér shā zhī

shú gǎn
cháng yǒu sī shā zhě shā

fū dài sī shā zhě shā
shì wèi dài dà jiàng zhuó
fū dài dà jiàng zhuó zhě

xī yǒu bù shāng qí shǒu yǐ



民不畏死
奈何以死惧之
若使民常畏死
而为奇者

吾得执而杀之
孰敢

常有司杀者杀
夫代司杀者杀
是谓代大匠斲
夫代大匠斲者
希有不伤其手矣
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O povo tem fome
seus líderes cobram muitos impostos
por isso a fome.
O povo está ingovernável
seus líderes empreendem demais
por isso a dificuldade em governar.
O povo não se importa com a morte
seus líderes se perdem em vícios
por isso a desimportância da morte.
Aquele que não se apega à vida
é mais valioso que quem a valoriza 
demais.

mín zhī jī
yǐ qí shàng shí shuì zhī duō

shì yǐ jī
mín zhī nán zhì

yǐ qí shàng zhī yǒu wéi
shì yǐ nán zhì

mín zhī qīng sǐ

yǐ qí shàng qiú shēng zhī hòu
shì yǐ qīng sǐ

fū wéi wú yǐ shēng wèi zhě
shì xián yú guì shēng



民之饥
以其上食税之多

是以饥
民之难治

以其上之有为
是以难治
民之轻死

以其上求生之厚
是以轻死

夫唯无以生为者
是贤于贵生



76

Nascemos flexíveis
morremos rígidos.
As plantas nascem frágeis
morrem ressequidas.
Por isso os rígidos seguem a morte
os flexíveis seguem a vida.
Por isso exércitos fortes também perdem
grandes árvores são derrubadas.
Grande força é inferior
flexibilidade e suavidade são superiores.

rén zhī shēng yě róu ruò
qí sǐ yě jiān qiáng

cǎo mù zhī shēng yě róu cuì
qí sǐ yě kū gǎo

gù jiān qiáng zhě sǐ zhī tú
róu ruò zhě shēng zhī tú
shì yǐ bīng qiáng zé miè

mù qiáng zé zhé
qiáng dà chǔ xià

róu ruò chǔ shàng



人之生也柔弱
其死也坚强

草木之生也柔脆
其死也枯槁

故坚强者死之徒
柔弱者生之徒
是以兵强则灭
木强则折
强大处下
柔弱处上
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A Natureza do céu
não é como retesar um arco?
Rebaixa o que está acima
ergue o que está abaixo
retira do que tem em excesso
nutre o que não tem o bastante.
A Natureza do céu:
tirar de quem tem
e dar a quem não tem.
A Natureza das pessoas
não é bem essa:
tiram de quem não tem
reverenciam quem tem.
Quem pode, tendo em excesso, 
reverenciar o mundo?
Esse encontrou a Natureza.
Por isso pessoas sensatas fazem
mas não dependem de suas obras
realizam e não ocupam o lugar
pois não desejam ser vistas como 
valiosas.

tiān zhī dào
qí yóu zhāng gōng yú

gāo zhě yì zhī
xià zhě jǔ zhī

yǒu yú zhě sǔn zhī
bù zú zhě bǔ zhī

tiān zhī dào
sǔn yǒu yú
ér bǔ bù zú
rén zhī dào

zé bù rán
sǔn bù zú

yǐ fèng yǒu yú
shú néng yǒu yú
yǐ fèng tiān xià
wéi yǒu dào zhě

shì yǐ shèng rén wéi
ér bù shì

gōng chéng ér bù chǔ

qí bù yù jiàn xián



天之道
其犹张弓欤
高者抑之
下者举之
有余者损之
不足者补之
天之道
损有余
而补不足
人之道

则不然
损不足
以奉有余
孰能有余
以奉天下
唯有道者
是以圣人为
而不恃

功成而不处
其不欲见贤
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Nada no mundo é flexível como a água.
No ataque ao que é rígido
nada pode vencê-la
pois nada pode mudá-la.
A suavidade vence a força
o flexível vence o rígido.
No mundo não há quem não o saiba
mas ninguém consegue praticar.
Por isso as pessoas sensatas dizem:
quem recebe as mazelas da nação
é dela senhor
quem recebe suas amarguras
é da Terra rei.
Palavras certas parecem tortas.

tiān xià mò róu ruò yú shuǐ

ér gōng jiān qiáng zhě
mò zhī néng shēng
yǐ qí wú yǐ yì zhī

ruò zhī shèng qiáng
róu zhī shèng gāng
tiān xià mò bù zhī

mò néng xíng
shì yǐ shèng rén yún

shòu guó zhī gòu
shì wèi shè jì zhǔ

shòu guó bù xiáng
shì wéi tiān xià wáng

zhèng yán ruò fǎn



天下莫柔弱于水
而攻坚强者
莫之能胜

以其无以易之
弱之胜强
柔之胜刚
天下莫不知
莫能行

是以圣人云
受国之垢
是谓社稷主
受国不祥
是为天下王
正言若反
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A grande reclamação dos humildes
deve ser contra os excessos
responda à reclamação com Harmonia
com tranquilidade se pode agir bem.
Por isso as pessoas sensatas
mantêm o contrato da esquerda
e não impõem tarefas aos outros.
Quem tem Harmonia cuida desse 
contrato
quem não tem vai além.
A Natureza do céu não tem preferidos
assim costuma ser com as pessoas boas.

hé dà yuàn
bì yǒu yú yuàn
bào yuàn yǐ dé

ān kě yǐ wéi shàn
shì yǐ shèng rén

zhí zuǒ qì
ér bù zé yú rén

yǒu dé sī qì
wú dé sī chè

tiān dào wú qīn
cháng yǔ shàn rén



和大怨
必有余怨
报怨以德
安可以为善
是以圣人
执左契

而不责于人
有德司契
无德司彻
天道无亲
常与善人
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Um país pequeno com poucos habitantes
que tenha armas e não as use
que respeitem a morte e não migrem 
para longe
mesmo tendo barcos e carros
que evitem usá-los
mesmo tendo armas e escudos
que evitem mostrá-los
que retornem ao uso dos nós nas cordas
que apreciem sua comida
achem belas suas roupas
tranquilos os seus lares
agradáveis seus costumes
que países vizinhos se vejam
escutem os galos e cães uns dos outros
que o povo morra velho
sem ter deixado as redondezas.

xiǎo guó guǎ mín
shǐ yǒu shén bó zhī qì ér bù yòng

shǐ mín zhòng sǐ ér bù yuǎn xǐ
suī yǒu zhōu yú

wú suǒ chéng zhī
suī yǒu jiǎ bīng
wú suǒ chén zhī

shǐ mín fù jié shéng ér yòng zhī
gān qí shí
měi qí fú
ān qí jū
lè qí sú

lín guó xiāng wàng
jī quǎn zhī shēng xiāng wén

mín zhì lǎo sǐ
bù xiāng wǎng lái



小国寡民
使有什伯之器而不用
使民重死而不远徙

虽有舟舆
无所乘之
虽有甲兵
无所陈之

使民复结绳而用之
甘其食
美其服
安其居
乐其俗
邻国相望

鸡犬之声相闻
民至老死
不相往来
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Palavras confiáveis não são belas
palavras belas não são confiáveis.
O bom não retruca
quem retruca não é bom.
Saber não é acumular fatos
acumular fatos não é saber.
Pessoas sensatas não acumulam
têm o que fazem aos outros
quanto mais ajudam, mais têm.
A Natureza do céu
é beneficiar e não prejudicar
a Natureza das pessoas sensatas
é agir sem competir.

xìn yán bù měi
měi yán bù xìn

shàn zhě bù biàn
biàn zhě bù shàn

zhì zhě bù bó
bó zhě bù zhī

shèng rén bù jī
jì yǐ wéi rén jǐ yù yǒu
jì yǐ yǔ rén jǐ yù duō

tiān zhī dào
lì ér bù hài

shèng rén zhī dào
wéi ér bù zhēng



信言不美
美言不信
善者不辩
辩者不善
知者不博
博者不知
圣人不积

既以为人己愈有
既以与人己愈多

天之道
利而不害
圣人之道
为而不争



Notas
Dao (Tao, em antigos sistemas ocidentais de transliteração)
é o caractere central do texto. Seu desenho 道 corresponde
a uma cabeça 首 associada ao radical de movimento 辶, 
indicando a ideia de caminho, percurso, estrada, 
andamento ou maneira como algo é feito. No Dao De Jing, 
é usado para representar a estrutura fundamental do 
Universo. É costume se atribuir o pensamento lógico-
racional ao ocidente judaico-cristão, e um insistente 
misticismo ao diversificado oriente. Entretanto, não há 
uma única passagem no Dao De Jing que precise ser 
traduzida de forma mística. Pelo contrário, o livro retrata 
uma época na qual vivíamos mais próximos da Natureza, 
de forma que podemos esperar dele uma interpretação 
prática dos fenômenos naturais. Mais tarde o daoísmo foi 
separado em um daoísmo filosófico e outro daoísmo 
místico, onde pessoas voavam e imortais visitavam os 
humanos comuns. Mas esses textos parecem ter surgido 
bem depois dos primeiros textos atribuídos ao daoísmo: o 
Dao De Jing e o Zhuang Zi. Assim, optamos por uma 
tradução materialista, cientificamente atual, sem perder de 
vista a essência do daoísmo filosófico. Acreditamos que 
conseguimos, ainda que novas interpretações e discussões 
possam melhorar o esclarecimento de diversas passagens.
Voltando ao Dao, a questão fundamental na sua tradução 
foi: o que é essa estrutura subjacente ao Universo e à 
Realidade? Existe alguma diferença entre essa estrutura e o
próprio Universo? Existe algo na Natureza que não seja a 
própria Natureza? Na ausência de respostas concretas, 
optamos por traduzir Dao como Natureza, a “Mãe” dos 
“dez mil seres” (42). Acreditamos que o significado da 
obra fica menos paradoxal quanto mais compreendemos 
seu sentido natural.

De (Te nos outros sistemas) é o segundo caractere central 
do Dao De Jing (Jing 经 significa um livro clássico, 
fundamental de um sistema de pensamento). Seu desenho 



德 deriva de coração 心 reto 直 e estrada ou caminhar 彳.
 Literalmente, seguir com o coração sem desordem, em 
calma, com honra, de forma natural e espontânea. Algo que
lembra o comportamento puro e sem pecado dos índios 
“descobertos” na América por volta de 1500. No decorrer 
do texto, percebemos que o De é visto nos animais e 
vegetais como um desenvolvimento “perfeito”, algo como 
a realização de todo o potencial de uma espécie. Esse 
caractere foi muitas vezes traduzido como “virtude”, mas o
termo está maculado por interpretações moralistas, cujas 
regras deveriam “ensinar” as pessoas a se comportarem de 
maneira virtuosa. Mas o pensamento daoísta não poderia 
estar mais distante disso, como lemos no capítulo 38, sobre
a diferença entre a Harmonia e o moralismo, e também no 
18, onde ideais de “benevolência” e “justiça” surgem 
quando nos afastamos da Natureza, ou seja, aquilo que 
Nietzsche dizia sobre nos protegermos dos hipócritas 
“bons” e “justos”. O estudo do comportamento dos animais
sociais mostra que a ordem e a paz é o estado natural 
dentro de qualquer grupo social. Conflitos existem, claro, 
mas a violência tende a ser substituída por um ritual que 
gera o mínimo de dano aos envolvidos. Assim, podemos 
falar que todo animal social tem instintos que o aproximam
do bem e do altruísmo dentro do grupo. Isso é algo difícil 
de acreditar quando se é criado num sistema que ensina 
que a natureza humana é ruim, egoísta e cruel, e que 
apenas a igreja e a polícia podem nos “endireitar”. A 
verdade é que a igreja e a polícia são necessárias para que 
um grande desequilíbrio social possa ser mantido por 
incontáveis gerações.
Assim, optamos por traduzir De como Harmonia, tendo 
por base as várias passagens que dizem “encha o mundo de
tabus e a pobreza se espalhará”, “o povo por si só se 
retifica” (57) e “quando o governo está por toda parte as 
pessoas ficam insatisfeitas” (58). A ideia central é que nós 
temos os instintos para vivermos bem, cumpre aos líderes 
respeitarem esses instintos. Esses instintos também causam
conflito quando injustiças se tornam intoleráveis – mas 



então é preciso conter o conflito ou reparar as injustiças? 
Quem acompanha de perto as questões sociais sabe que os 
poderes instituídos geralmente têm mais interesse em 
perpetuar certas injustiças que em ajudar o povo a corrigi-
las.

O terceiro caractere mais importante talvez seja chang 常, 
muitas vezes traduzido como “eterno” ou “imutável”. Logo
no primeiro capítulo lemos que “a Natureza que pode ser 
descrita não é a Natureza chang”. Embora possamos 
pensar que a Natureza seja eterna, é questionável se ela é 
“imutável”. Até porque no capítulo 40 lemos: “o 
movimento da Natureza é o retorno”. Tudo está em 
movimento, desde a vibração das partículas subatômicas 
até as ondas eletromagnéticas da luz e as ondas mecânicas 
do som. As estrelas nascem e morrem, as espécies se 
sucedem, e mesmo nós somos transitórios no grande 
esquema das coisas. Assim, a preferência da maior parte 
dos tradutores tem sido devida à sua educação ocidental, 
com o pensamento herdado principalmente da filosofia de 
Platão e seus “ideais” que teriam dado origem às formas 
“imperfeitas” da realidade. Ora, o que Platão chamou de 
imperfeição são as variações genéticas que dão origem à 
biodiversidade e permitem às espécies se adaptarem a 
ambientes em constante mudança. Por muito tempo se 
acreditou que nenhum organismo poderia viver na água 
fervente, até encontrarem bactérias termófilas que podem 
sobreviver a temperaturas acima de 100°C. A biologia 
pode ser chamada de “ciência das exceções”, uma vez que 
a vertiginosa diversidade de formas que ela estuda sempre 
abre possibilidades para muito mais do que supõe a nossa 
“vã filosofia”. Assim, quaisquer conceitos superlativos 
como “sempre” ou “nunca” passam a ser objeto de dúvida, 
e mesmo algo que nunca foi visto na Terra pode já ter 
surgido em algumas das bilhões de galáxias que 
observamos pelos telescópios. Toda regra tem exceções, e 
mesmo a ciência moderna, acusada de “determinismo” por 
algumas linhas dentro da filosofia, trabalha num paradigma



probabilístico. Por isso achamos que “geralmente”, 
“comum”, “usual” é uma tradução melhor para chang, e 
bastante usada mesmo no chinês atual.

Outro caractere importante forma o conceito de shengren 
圣人, geralmente traduzido como “sábio” ou “santo”. 
Achamos que as duas traduções têm problemas. A figura 
do santo está presa demais à história da igreja no ocidente, 
e todo o moralismo, negação da Natureza, perseguições e 
julgamentos que os séculos assistiram, e que preferimos 
não associar a um livro escrito cerca de 500 anos antes da 
figura de Cristo, mas cuja tradição oral é certamente muito 
mais antiga. Já a figura do sábio traz outros problemas, 
principalmente a crítica que a obra faz ao conhecimento, à 
sabedoria e à esperteza. Por exemplo, no capítulo 18 lemos
“quando esperteza e engenhosidade aparecem, surgem 
também grandes falsidades”. Ou, no capítulo 65, “governar
a nação com esperteza é uma traição à nação”. A ideia é 
que as sociedades são mais felizes quando são mais 
simples. Cada novidade que não pode ser distribuída a 
todos (uma invenção cara, por exemplo) instaura a 
diferença, o isolamento e o conflito. Um exemplo é 
mostrado no filme Os Deuses Devem Estar Loucos, onde 
uma garrafa de refrigerante cai de um avião no meio de 
uma tribo de caçadores-coletores do Kalahari, no sul da 
África, semeando a discórdia onde antes predominava a 
paz.
É verdade que nossa sociedade moderna é muito diferente 
da sociedade simples considerada ideal no Dao De Jing. 
Confúcio adaptou o daoísmo a impérios grandes e 
complexos, atribuindo grande importância ao 
conhecimento. Ainda assim, manteve muitos dos valores 
daoístas como o valor à simplicidade e à benevolência. Na 
sociedade de hoje, vários são os exemplos onde nos 
beneficiaríamos de uma abordagem mais minimalista ao 
desenvolvimento das sociedades, desde uma alimentação 
mais natural seguindo métodos milenares de agricultura (os
chamados sistemas agroflorestais) até a redução do 



consumismo e o combate à degradação ambiental.

Há ainda o conceito de não-ação (wuwei 无为) que é 
diferente de preguiça ou apatia. Se a Natureza levou 
bilhões de anos para desenvolver a biodiversidade que 
conhecemos, adaptada aos ambientes que conhecemos, 
qualquer ação da nossa parte tem mais probabilidade de 
romper algum equilíbrio do que de melhorar o que já 
funcionava. Isso é observado na extinção massiva de 
espécies selvagens e variedades cultivadas que 
presenciamos hoje, na poluição (dos rios, mares, solos e 
ar), na perda da fertilidade natural dos solos, na invasão de 
pragas e vetores de doenças, no crescimento de problemas 
como obesidade, estresse, depressão e ansiedade, entre 
outros. Por isso no capítulo 29 lemos que “quem tenta 
controlar o mundo o estraga”. Assim, “as grandes questões 
do mundo devem ser tratadas em pequenas partes” (63) e 
“as coisas devem ser corrigidas antes que necessitem 
correção” (64). Como em várias artes marciais, é mais fácil
usar a energia do movimento do adversário contra ele, 
desviando-se e tirando-o do seu equilíbrio, do que tentar 
atacá-lo com uma energia maior que a dele, na esperança 
de vencê-lo num confronto frente a frente. Wuwei poderia 
ser traduzido como “mínima ação”, mas a tradução atual 
foi fiel ao termo original, esperando que o contexto do 
livro consiga esclarecer a diferença.

A seguir comentamos algumas passagens de capítulos 
selecionados.

1 – “frequentemente sem desejos” mostra a importância da 
interpretação adotada em relação ao termo chang. 
Ninguém vive a vida inteira sem desejar nada (o que seria 
exigido, caso chang significasse eterno). Mas quem não se 
satisfaz com o que tem e está geralmente desejando algo a 
mais não chega a aproveitar o que conquistou. Ao invés de 
apreciar as maravilhas do momento atual, observaria 
apenas o “contorno”, a “casca”, a fronteira opaca entre o 



hoje e o futuro no qual pretendia realizar seus sonhos.

5 – aqui há um conflito aparente com a ideia da Harmonia 
do bem apresentada no capítulo 49. Se o sensato “não é 
benevolente”, quer dizer que ele não se vê obrigado a ser 
bom com todos. A Harmonia aqui é um tipo de 
Espontaneidade: significa que ele tem uma tendência 
natural de ajudar as pessoas, sem que isso seja, porém, um 
mandamento. Veja o capítulo 27: “o sensato geralmente é 
bom em ajudar as pessoas”. A palavra benevolente aqui 
parece ter sido usada com o sentido irônico do capítulo 18.

6 – o “espírito do vale” é uma metáfora da Natureza, fértil, 
geradora de vida.

12 – “cinco cores” podem se referir aos esquemas de 
classificação que reduzem a diversidade real da Natureza, 
ou aos sistemas rígidos que reduzem as possibilidades da 
arte e da vida em geral (como dizer que o arco-íris tem 7 
cores, quando tem uma riqueza incontável de cores). 
Compare a quantidade de notas existente em instrumentos 
ocidentais (12 em uma oitava) e vários orientais (24 ou 
mais notas em uma oitava). Por outro lado, o trecho pode 
se referir à simplicidade, quando menos exuberância pode 
ser mais relaxante para a mente (pinturas daoístas 
geralmente apresentam cores e tons suaves de muitas 
paisagens naturais).

14 – o Dao De Jing parece muitas vezes paradoxal porque 
estamos acostumados a regras absolutas, coisa que não 
costuma ser vantajosa num mundo complexo e mutável. 
Nas últimas quatro linhas, ele fala sobre as vantagens de se
conhecer o passado, mesmo que em outras passagens 
critique o (excesso de) conhecimento.

16 – retornar à raiz é o que acontece com todos os seres: a 
morte. Sem a morte não haveria espaço para a vida se 
renovar, e compreender isso é chamado de Iluminação 



(sabedoria sobre os fatos elementares da existência). Se 
pudermos aceitar a vida como ela é, poderemos ser 
tolerantes e justos, e assim viver uma vida longa e 
satisfatória. Quem vive uma vida assim não tem motivo 
para temer a morte (como é belamente ilustrado na última 
história do filme Sonhos, de Akira Kurosawa, entitulada 
Vila dos Moinhos).

18 – os sentimentos espontâneos são superiores a 
convenções, rituais e moralismos. “Piedade filial e 
devoção” são os sentimentos exigidos pelas regras sociais, 
e essa exigência só passa a existir depois que a ordem 
natural é perturbada pelo “progresso” (ou disgresso?) da 
civilização.

21 – a “essência muito verdadeira”, “súbita e inexplicável”
dos seres pode se referir à maneira como a Natureza 
esconde os segredos da hereditariedade no DNA da 
semente: a forma como “a Natureza age sobre os seres”.

23 – “poucas palavras são o natural” lembra um dito citado
pelo filósofo Bertrand Russell na introdução da sua 
História do Pensamento Ocidental: “todo grande livro é um
grande mal”. Isso torna o Dao De Jing uma verdadeira 
pérola, em termos de densidade de sabedoria em número 
de páginas. Além disso, o biólogo Edward Wilson, autor de
Sociobiology, mostra como as vocalizações dos animais 
seguem a tendência de economizar energia, sendo 
reduzidas ao mínimo necessário para atingir cada objetivo. 
Um dos sinais da decadência das civilizações pode ser 
observado no fato de as línguas antigas usarem muito 
menos palavras do que usamos hoje para expressarem as 
mesmas ideias.
“Se céu e Terra não podem durar como então poderíamos 
nós?” Aqui parece ficar claro que o livro não defende a 
ideia de imortalidade da alma, ao contrário do que muitos 
tradutores ocidentais interpretaram, fieis à sua própria 
tradição.



28 – “lado masculino” e “lado feminino” se referem à 
complementariedade entre os opostos. Ao contrário do 
maniqueísmo adotado pelas religiões monoteístas, onde o 
“bem absoluto”, de um lado, observa o “mal absoluto”, de 
outro, o daoísmo admite que cada ser e cada ato traz um 
pouco de cada extremo, ainda que em quantidades 
variáveis. Na relação entre o bem e o mal, nosso instinto de
animais sociais favorece o primeiro, mas em outros 
aspectos da vida o equilíbrio entre os opostos é valorizado. 
Isso também é observado no capítulo 58, que fala sobre a 
constante alternância entre a sorte e a desgraça.
O sensato, se conseguir alcançar o poder ou instruir os 
poderosos, tem a chance de criar um governo mais justo.

35 – “a Natureza sai da boca”: falar sobre a Natureza não 
chega perto da experiência de conhecê-la pessoalmente.

39 – em resumo uma espécie de história do Universo e da 
Vida. O céu e a Terra se unem por efeito da gravidade. O 
espírito se une por efeito do desenvolvimento cerebral, 
unindo funções ancestrais como sentidos, memória, 
linguagem e auto-percepção. “Todos os seres se unem na 
vida” é coerente com a visão da árvore evolutiva adotada 
pela biologia moderna.

41 – “o grande quadrado não tem pontas”, nos mapas a 
Terra aparece como um quadrado. Dizem que os antigos 
navegantes tinham medo de cair da “borda do mundo”. 
Mas algumas pessoas já sabiam que o “grande quadrado” 
era, na verdade, esférico. O mesmo princípio pode ser 
aplicado ao Universo finito da cosmologia moderna, mas 
em uma dimensão a mais.

42 – as primeiras linhas lembram o processo evolutivo de 
síntese e replicação das moléculas genéticas, como o DNA 
e o RNA. Em seguida os opostos, chamados yin e yang, 
presentes em todas as espécies, distinguidas da matéria 



inanimada pelo chamado “sopro da vida” (hoje 
interpretado como as funções metabólicas da matéria 
orgânica organizada por seleção natural desde as primeiras 
moléculas replicadoras).
O “ensinamento mais importante” é o mesmo dito 500 
anos depois por Jesus, com outras palavras: “quem com 
ferro fere, com ferro será ferido”.

47 – nem todas as pessoas viajadas são inteligentes, nem 
todas as pessoas simples das vilas do interior são estúpidas.
Viajar é caro, se muitas viagens fossem o método de 
adquirir Iluminação, a disputa pelos recursos necessários 
transformariam a Iluminação numa competição violenta. 
Na época em que o livro foi compilado, quando a Natureza
estava ao alcance em qualquer vila, compreender as 
verdades fundamentais da vida era mais fácil. Hoje, nos 
grandes centros urbanos inundados com propagandas e 
informação tendenciosa nos grandes veículos de mídia, 
viajar passou a ser necessário para conhecer o mundo real.

50 – num encontro com um animal selvagem (ou mesmo 
com um cachorro), o medo de ser atacado pode 
desencadear o ataque. Quem teme a morte corre mais risco 
de morrer, sob certas circunstâncias.

54 – de nada adianta tentar levar “sabedoria” ou 
“democracia” aos quatro cantos do mundo, se não se 
conseguiu isso dentro da própria casa, da própria cidade. A 
Bíblia cristã, com seu “Ide e pregai o Evangelho a toda 
criatura” significou um imperialismo que invadiu e 
massacrou vários povos ao redor do planeta. Os chineses, 
por outro lado, viajaram muito por mar, mas nunca tiveram
a mentalidade de invadir e conquistar terras distantes.

58 – a sorte e a desgraça são opostos presentes em tudo: 
cada coisa tem seu lado bom e seu lado ruim. A tragédia 
grega traz vários exemplos disso, como o conflito entre 
Antígona e o rei, na peça de Sófocles. Nenhum dos dois 



tem mais razão que o outro, apenas defendem pontos 
diferentes. Antígona defendia os valores da família; o rei, 
os do estado. Ao contrário do maniqueísmo dominante no 
ocidente, desde a religião até o cinema, onde “o bem vence
o mal”, o que é no mínimo impreciso, senão irreal.

60 – assa-se um pequeno peixe com poucos e pequenos 
movimentos.

65 – aparentemente, todo o esforço investido na educação 
é muito útil para gerar técnicos especializados na indústria,
mas não tem sido eficaz para gerar uma sociedade mais 
satisfeita. Pelo contrário, Eduardo Giannetti dedica uma 
seção inteira do seu Livro das Citações à forma como “A 
Civilização Entristece”. A máquina de propaganda da 
indústria afirma que a longevidade aumentou. Uma parte 
desse aumento se deve à mudança da composição da 
família: no mundo “primitivo”, mulheres tinham vários 
filhos, um certo número morria jovem, diminuindo a 
expectativa de vida média. Por outro lado, o grande 
número de filhos garantia bastante liberdade em seu 
crescimento. No mundo “moderno” e urbano, mulheres 
têm poucos filhos, a mortalidade infantil foi reduzida, mas 
o pequeno número de filhos implica uma tensão constante, 
medo-pânico da morte, de sequestros, de violência, 
resultando em crianças que crescem presas, super vigiadas 
e propensas a diversos tipos de distúrbios psicológicos. 
Além disso, as medidas de “segurança” que impedem a 
morte (e proíbem até o aborto) têm contribuído para uma 
população que, cada vez maior, vem erodindo a base de 
recursos naturais, diminuindo progressivamente a 
qualidade de vida média. A China precisou impor uma 
política de “filho único” para combater a superpopulação. 
Detratores ocidentais da ideia, defensores da “liberdade 
completa”, parecem não conceber como seria morar num 
país com 2 bilhões de indivíduos. Ou seja, se os antigos 
morriam com mais facilidade, ao menos viviam em um 
mundo mais limpo e mais agradável. Como diz o próprio 



Dao De Jing, sorte e desgraça são dois lados da mesma 
moeda.

69 – exércitos piedosos geralmente vencem: a China não 
fez as campanhas imperialistas dos países ocidentais, e é 
um império invencível há 5000 anos. O Império Romano 
encontrou seu fim em menos de 1000 anos. O Inglês mais 
rápido ainda. Os EUA há pouco tempo se tornaram a nação
mais poderosa da Terra (posição que a China ocupou 
durante muitos séculos, ou milênios), e já se fala no fim da 
sua hegemonia. Esses impérios que chegaram “logo” ao 
fim não foram piedosos com outros países.

79 – manter o contrato da esquerda significa não cobrar 
por serviços prestados.



Glossário chinês-português

哀 āi s pena, tristeza, luto, dó, piedade 31, 69

爱愛 ài v gostar, amar 10, 13, 27, 44, 72

安 ān adj calmo, tranquilo 15, 35, 64, 79, 80

奥奧 ào adj profundo, misterioso 62

拔 bá v arrancar, remover 54

白 bái adj claro, branco 10, 28, 41

百 bǎi
adj numerosos, muitos, vários num
cem

5, 17, 19, 49, 66

败敗 bài v falhar, estragar 29, 64

邦 bāng s país, nação 54, 61

保 bǎo v manter, proteger 9, 15, 62, 67

宝寶 bǎo adj precioso s tesouro 62, 67, 69

抱 bào v abraçar 10, 19, 22, 42, 54, 64

报報 bào v responder, reportar 63, 79

悲 bēi adj triste 31

倍 bèi prep vezes 19

被 bèi pron (voz passiva) s traje v vestir 50, 70

本 běn s origem, raiz 39

彼 bǐ pron aquele, outro 12, 38, 72

鄙 bǐ adj baixo, vulgar, rústico 20

比 bǐ v comparar 55

蔽 bì v ocultar 15

敝 bì adj gasto, esfarrapado 22

闭閉 bì
s barreira, obstrução v trancar, 
barrar

27, 52

必 bì adv necessariamente v dever 30, 36, 44, 63, 66, 79

臂 bì s braço 38, 69

弊 bì s corrupção, fraude 45

璧 bì s anel de jade 62

辩辯 biàn v argumentar, discutir, retrucar 45, 81

宾賓 bīn s convidado v seguir 32

冰 bīng s gelo 15

兵 bīng s exército, armas 30, 31, 50, 57, 69, 76, 80

并並 bìng v unir, combinar 16

病 bìng adj destrutivo s doença, falha 44, 71



搏 bó v tocar, lutar, combater 14, 55

泊 bó v ancorar 20

薄 bó
adj fino, leve, fraco, insensível, 
pequeno, egoísta v debochar, 
diminuir

38

伯 bó pron muitos 80

博 bó adj erudito, sofisticado 81

补補 bǔ v aumentar, completar, encher 77

不 bù adv não 2-10, 12, 14-39, 41-52, 54-
56, 58-74, 77-81

财財 cái s riqueza 53

采採 cǎi v pegar, colher, extrair 53

仓倉 cāng s celeiro 53

藏 cáng v esconder, guardar 44

草 cǎo s ervas 76

策 cè s plano, esquema, estratégia 27

层層 céng s andar, piso, nível 64

察 chá v observar, examinar 20, 58

繟 chǎn adj tranquilo, sereno, generoso 73

常 cháng

adj constante, permanente, 
absoluto, geral, fixo, eterno, 
invariável, genérico, perpétuo, 
contínuo, duradouro, resistente, 
consistente, confiável, normal, 
regular, sustentável, comum, 
ordinário adv normalmente, 
consistentemente, geralmente, 
constantemente, frequentemente, 
sempre, s sobrevivência, princípio,
norma, tendência, constância v 
continuar, manter, resistir, seguir

1, 3, 16, 27, 28, 32, 37, 46, 
48, 49, 51, 52, 55, 61, 64, 
65, 74, 79

长長 cháng adj longo, comprido 2, 7, 9, 44, 59

超 chāo adv muito, extremamente 26

朝 cháo s corte, palácio 53

车車 chē s veículo com rodas 11

彻徹 chè adj penetrante, meticuloso 79

尘塵 chén s pó, este mundo 4, 56

臣 chén
s oficial, ministro, senhor feudal v 
dominar

18, 32

陈陳 chén v mostrar, exibir 80

称稱 chēng v chamar, nomear, proclamar 39, 42



成 chéng
s realização, conquista v 
conquistar, concluir, tornar-se, 
resultar

2, 7, 15, 17, 25, 34, 41, 45, 
47, 51, 63, 64, 67, 77

诚誠 chéng adj sincero adv realmente 22

乘 chéng
v guiar, conduzir (veículo ou 
animal)

26, 80

骋騁 chěng s galope v galopar 12, 43

持 chí v agarrar, manejar 9, 64, 67

驰馳 chí s velocidade 12, 43

尺 chǐ
num (medida de comprimento = 
22, 5 cm

Zhou)69

赤 chì adj nu, pelado 55

冲沖 chōng v passar, perpassar, fluir 4, 42, 45

虫蟲 chóng s inseto 55

宠寵 chǒng s favor 13

筹籌 chóu v planejar, preparar 27

出 chū
s produto para fora, movimento 
para fora v surgir

1, 5, 18, 35, 47, 50

刍芻 chú s palha, ninharia 5

除 chú
adj corrupto, excessivo adv além 
do mais, exceto v remover, livrar-
se de

10, 53

处處 chǔ
v manejar, lidar, praticar, habitar, 
ocupar

2, 8, 24, 26, 30, 31, 38, 66, 
76, 77

揣 chuāi v estimar, manter junto à roupa 9

川 chuān s rio, planície 15, 32

吹 chuī v soprar, exalar 29

春 chūn s primavera 20

淳 chún adj puro, honesto 58

辍輟 chuò v parar, cessar 54

疵 cī s erro, defeito 10

雌 cí adj fêmea (animal) 10, 28

慈 cí s afeto, devoção, amor 18, 19, 67

辞辭 cí s palavra, frase v negar, rejeitar 2, 34

此 cǐ pron isto, este 1, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 38,
39, 54, 57, 62, 65, 72, 73

次 cì adj próximo, segundo, inferior 17

从從 cóng v seguir 21, 23, 64

脆 cuì adj frágil 64, 76

存 cún s existência v existir 4, 6, 7, 41



寸 cùn
num (medida de comprimento = 2, 
25 cm

Zhou)69

挫 cuò v frustrar, derrotar, eliminar 4, 29, 56

达達 dá v alcançar 10

大 dà adj grande

13, 18, 25, 27, 28, 30, 34, 
35, 38, 41, 44-46, 53, 60, 
61, 63, 65, 67, 69, 72, 74, 
76, 79

殆 dài
adj perigoso adv quase s ameaça, 
perigo, limite, fim

16, 25, 32, 44, 52

贷貸 dài v emprestar 41

带 dài s cinto, faixa 53

代 dài v substituir, ocupar o lugar de 74

澹 dàn
adj calmo, quieto, tranquilo, 
sereno

15

淡 dàn
adj fino, leve, trivial, sem gosto, 
sem sentido

31, 35

当當 dāng adv exatamente 11

道 dào
s caminho, estrada, maneira, modo,
Natureza v dizer, pensar

1, 4, 8, 9, 14-16, 18, 21, 23-
25, 30-32, 34, 35, 37, 38, 
40-42, 46-48, 51, 53, 55, 
59, 60, 62, 65, 67, 73, 77, 
79, 81

盗 dào s ladrão v roubar 3, 19, 53, 57

得 dé v ganhar, obter, poder
3, 12-14, 22, 23, 29-31, 39, 
42, 44, 46, 52, 56, 61, 62, 
64, 74

德 dé
s moral, virtude, ética, Harmonia, 
Espontaneidade

10, 21, 23, 28, 38, 41, 49, 
51, 54, 55, 59, 60, 63, 65, 
68, 79

地 de adv (adverbializador) 50

登 dēng v ascender, montar, subir 20

涤滌 dí v lavar 10

敌敵 dí s inimigo, adversário 68, 69

地 dì s Terra 1, 5-8, 23, 25, 32, 39

帝 dì s imperador, "deuses ancestrais" 4

定 dìng v acertar, fixar, corrigir 37

冬 dōng s inverno 15

动動 dòng
s movimento v mover, modificar-
se

5, 8, 15, 40, 50

独獨 dú adj sozinho, só adv somente 20, 25

毒 dú adj venenoso s veneno, droga 55

笃篤 dǔ adj sincero 16

短 duǎn adj curto 2



兑兌 duì v trocar, comerciar 52

敦 dūn adj honesto, sincero 15

沌 dùn s escuridão 20

多 duō adv muito, mais 5, 22, 44, 57, 63, 65, 75, 81

阿 ē v lisonjear 20

恶惡 è adj mau, feio, ruim 2, 20, 73

而 ér conj e, mas

1, 2, 4, 5, 7-10, 14, 15, 17, 
20, 22, 23, 25-27, 29-35, 
37, 38, 41, 42, 47, 48, 51, 
53, 55-58, 61, 64, 66, 67, 
69, 70, 73, 74, 77-81

儿兒 ér s criança, filho 10, 20, 28

耳 ěr s ouvido, orelha 12, 49

饵餌 ěr s isca, alimento 35

二 èr num dois 42, 67

发發 fā v enviar, desenvolver 12

伐 fá v atacar, subjugar 22, 24, 30

法 fǎ s lei, método 25, 57

反 fǎn v retornar, opor, diferir, inverter 25, 40, 65, 78

泛 fàn s enchente v flutuar, difundir 34

方 fāng s quadrado v delimitar 41, 58

妨 fáng v impedir, obstruir, prejudicar 12

非 fēi adv não 1, 7, 31, 39, 53, 60, 65

废廢 fèi v abolir, derrubar 17, 36, 39

费費 fèi v desperdiçar 44

纷紛 fēn
adj numerosos, muitos, vários s 
confusão, desordem, problema

4, 56

粪糞 fèn s excremento, fezes 46

风風 fēng s vento 23

丰豐 fēng adj abundante, grande 54

奉 fèng
v estimar, reverenciar, presentear, 
servir

77

夫 fū s indivíduo, homem, marido
2, 3, 8, 15, 16, 22, 29, 31, 
32, 37, 38, 41, 50, 51, 59-
61, 63, 67, 70-72, 74, 75

辐輻 fú s raio da roda 11

服 fú s roupas v obedecer, servir 53, 59, 80

福 fú s felicidade, prosperidade 58, 65

伏 fú v esconder-se, prostrar-se 58

甫 fǔ adv apenas 21



辅輔 fǔ v ajudar, contribuir 64

腹 fù s barriga 3, 12

富 fù adj rico 9, 33, 57

复復 fù v voltar, repetir, recuperar 14, 16, 19, 28, 52, 58, 64, 
80

负負 fù v carregar 42

父 fù s pai 42

覆 fù v cobrir, proteger 51

改 gǎi v transformar, alterar 25

盖蓋 gài v cobrir, tapar, tampar 50

甘 gān
adj doce, agradável v apreciar, 
saborear

32, 80

敢 gǎn v ousar, atrever 3, 64, 67, 69, 73, 74

刚剛 gāng adj firme 36, 78

高 gāo adj alto 2, 39, 77

槁 gǎo adj seco, ressecado 76

割 gē v cortar 28, 58

各 gè adj cada, todos 16, 61

根 gēn s causa, origem, raiz 6, 16, 26, 59

功 gōng s mérito, habilidade 2, 9, 17, 22, 24, 34, 77, 78

公 gōng
adj justo, público s poder público, 
negócios de Estado

16, 42, 62

弓 gōng s arco 77

拱 gǒng s arco, disco 62

共 gòng adj comum v compartilhar 11

狗 gǒu s cão, cachorro 5

垢 gòu
s sujeira, pó, lama, mancha, 
vergonha

78

孤 gū adj solitário, só 39, 42

骨 gǔ s osso 3, 55

谷 gǔ s vale 6, 15, 28, 32, 39, 41, 66

毂轂 gǔ s eixo da roda 11

穀 gǔ s valor 42

古 gǔ adj antigo 14, 15, 21, 22, 62, 65, 68

故 gù
adv portanto, por isso, para isso s 
razão, motivo

1, 7, 8, 11-15, 19, 22-25, 
27-29, 31, 34, 36, 38, 39, 
41, 42, 44, 46, 50, 51, 54, 
56, 57, 60-67, 69, 72, 73, 
76

固 gù adj firme, sólido 55, 58, 59, 67



寡 guǎ adj adv pouco s pobreza 19, 39, 42, 63, 80

观觀 guān v observar 1, 16, 26, 54

关關 guān v fechar, trancar 27

官 guān s órgão, oficial de Estado 28

光 guāng s brilho, luz 4, 52, 56, 58

广廣 guǎng adj vasto, amplo 41, 67

归歸 guī v retornar, voltar 14, 16, 20, 22, 28, 34, 52, 
60

鬼 guǐ s fantasma 60

贵貴 guì
adj nobre, precioso, caro s honra v 
valorizar

3, 9, 13, 17, 20, 27, 31, 39, 
51, 56, 62, 64, 70, 72, 75

劌 guì v cortar, ferir 58

国國 guó s país, nação 10, 18, 36, 57, 59, 60, 65, 
78, 80

果 guǒ s frutos, resultados 30

过過 guò v passar 35, 61, 64

孩 hái s criança 20, 49

海 hǎi s mar, oceano 15, 32, 66

害 hài
s mal, injúria, dano, calamidade, 
obstáculo

35, 56, 66, 73, 81

寒 hán adj frio 45

含 hán v conter 55

毫 háo adj fino, mínimo, irrisório 64

好 hǎo adj bom, certo adv certamente 30, 53, 57

号號 hào v rugir, chorar 55

和 hé
adj humilde, gentil, harmonioso, 
pacífico, calmo, amigável s 
harmonia, paz v empatar

2, 18, 42, 55, 79

阖闔 hé v fechar 10

何 hé adv como pron o que 13, 20, 21, 26, 50, 54, 57, 
62

合 hé s união v unir-se 32, 55, 64

褐 hè s roupa grossa 70

黑 hēi adj preto, negro 28

恒恆 héng adj constante, usual 2

侯 hóu s nobre (membro da nobreza) 32, 37, 39

后後 hòu adv atrás 2, 7, 14, 30, 38, 65-67

厚 hòu
adj generoso, denso, espesso, 
profundo adv demais s plenitude

38, 44, 50, 55, 75

惚 hū adj incompreensível s confusão 14, 21

虎 hǔ s tigre 50



户戶 hù s porta 11, 47

乎 hu int (dúvida ou conjectura) 5, 10, 23, 35, 39

华華 huá
adj magnífico s flor, nata, melhor 
parte

38

化 huà v transformar-se 37, 57

怀懷 huái v guardar, esconder junto ao peito 70

还還 huán v retornar 30

患 huàn
s ansiedade, aborrecimento, 
problema

13

涣渙 huàn adj evanescente v trocar, derreter 15

荒 huāng s desperdício 20

恍 huǎng
adj repentino, inexplicável adv de 
repente

14, 21

隳 huī v destruir 29

恢 huī adj vasto, extenso, amplo, imenso 73

慧 huì s inteligência 18

讳諱 huì s tabu, proibição 57

昏 hūn adj escuro, confuso 18, 20, 57

浑渾 hún adj simples, natural, ingênuo 49

混 hùn adj opaco, confuso v misturar 14, 15, 25

和 huó v misturar, reunir 4, 56

活 huó s vida 73

货貨 huò s bens, objetos 3, 12, 44, 53, 64

或 huò adv talvez, ora conj ou 4, 24, 29, 31, 42, 61, 73

惑 huò adj confuso, desiludido 22

祸禍 huò s desastre, infortúnio 46, 58, 69

迹跡 jī s marca, pista, pegada 27

基 jī s fundação, base 39

积積 jī
adj antigo, duradouro v acumular, 
guardar

59, 81

稽 jī
v adiar, permanecer, ficar, 
inspecionar, checar, investigar, 
estacionar em

65

饥饑 jī s fome, escassez, carestia 75

鸡雞 jī s galo 80

及 jí prep até v alcançar, chegar a 13, 21, 43, 48

极極 jí s pólo, extremidade 16, 28, 58, 59, 68

棘 jí s espinheiro 30

吉 jí s sorte 31



几幾 jǐ
adv quase, aproximadamente, 
sutilmente pron alguns, vários

8, 20, 64, 69

己 jǐ pron si próprio 81

寄 jì v depender 13

纪紀 jì s anais v ordenar, arranjar 14

寂 jì adj quieto 25

既 jì adv já 32, 35, 52, 81

济濟 jì v ser útil, beneficiar, empenhar-se 52

祭 jì s sacrifício, festival 54

忌 jì v evitar, abster-se, invejar 57

伎 jì s talento, habilidade, engenho 57

稷 jì s "millet", "altar dos grãos" 78

家 jiā s família 18, 54, 57

加 jiā v somar, aumentar, anexar 62

甲 jiǎ s escudo 50, 80

间間 jiān s espaço 5, 43

坚堅 jiān adj firme, sólido 43, 76, 78

兼 jiān v unir 61

俭儉 jiǎn
s economia, frugalidade, 
parcimônia

67

见見 jiàn v ver, mostrar, exibir 3, 14, 19, 22, 24, 29, 35, 47,
52, 72, 77

楗 jiàn s tranca, trava 27

贱賤 jiàn adj barato, humilde 39, 56

建 jiàn v construir, erguer, preparar 41, 54

剑劍 jiàn s espada 53

将將 jiāng
adv (futuro) s general v fazer algo, 
manejar um assunto

15, 29, 31, 32, 36, 37, 39, 
42, 65, 67

江 jiāng s rio 32, 66

降 jiàng v cair, pingar, chover 32

匠 jiàng s artesão 74

骄驕 jiāo adj arrogante, orgulhoso 9, 30

郊 jiāo s subúrbio, campo 46

交 jiāo s intersecção v encontrar 60, 61

徼 jiǎo s borda, fronteira 1

皦 jiǎo s brilho 14

角 jiǎo s chifre 50

教 jiào v ensinar 2, 42, 43

皆 jiē pron tudo, todos 2, 17, 20, 49, 67



诘詰 jié v interrogar, investigar 14

结結 jié v amarrar 27, 80

竭 jié v exaurir 39

解 jiě v separar, dividir, simplificar 4, 27, 56

介 jiè
s limite, resolução v estar entre 
duas coisas, importar-se, levar a 
sério, resolver

53

金 jīn s metal 9

今 jīn adv agora s presente 14, 21, 67

矜 jīn adj presunçoso, convencido 22, 24, 30

筋 jīn s músculo, tendão 55

进進 jìn v avançar, entrar 41, 62, 69

惊驚 jīng s alarme, surpresa 13

精 jīng s essência 21, 55

荆荊 jīng s espinheiro 30

静靜 jìng
adj calmo, quieto, tranquilo, 
sereno

15, 16, 26, 37, 45, 57, 61

径徑 jìng
adv diretamente s caminho, trilha, 
maneira, modo

53

久 jiǔ
adv por um longo tempo s duração 
v durar

7, 15, 16, 23, 33, 44, 58, 59,
67

九 jiǔ num nove 64

咎 jiù s punição, falha 9, 46

救 jiù v salvar, ajudar 27, 52, 67

居 jū
v clamar, guardar, viver, residir, 
ater

2, 8, 25, 31, 38, 72, 80

举舉 jǔ v erguer, levantar, suspender 77

据據 jù v atacar, perseguir 55

惧懼 jù v assustar, intimidar, temer 74

绝絕 jué v abandonar, extinguir 19

蹶 jué v cair, ser derrubado 39

攫 jué v agarrar, perseguir 55

君 jūn
s monarca, cavalheiro, liderança, 
nobre, trono, soberania

26, 31, 70

军軍 jūn s exército 30, 31, 50

均 jūn adj justo, igual, harmônico 32

峻 jùn adj alto, elevado, severo, ereto 55

开開 kāi v abrir 10, 27, 52

抗 kàng
v combater, lutar, resistir, recusar, 
desafiar

69



可 kě v poder
1, 3, 9, 13-15, 20, 25, 27, 
29, 31, 32, 34, 36, 44, 56, 
59, 62, 79

客 kè s hóspede, convidado 15, 35, 69

克 kè
v conquistar, superar, suportar, 
carregar, restringir

59

孔 kǒng
adj grande adv muito s buraco, 
abertura

21

恐 kǒng s medo 39

口 kǒu s boca 12, 35

枯 kū adj murcho, seco 76

夸誇 kuā v elogiar, exagerar, superestimar 53

跨 kuà v correr, adiantar-se 24

狂 kuáng adj louco 12

旷曠 kuàng adj amplo 15

况況 kuàng
s condição (comparação), situação 
(comparação)

23

窥窺 kuī v espiar, olhar, espionar 47

来來 lái v vir, chegar 73, 80

览覽 lǎn v refletir, examinar 10

览覽 lǎn v olhar, ver, ler 10

牢 láo s celebração 20

老 lǎo adj velho v envelhecer 30, 55, 80

乐樂 lè
adj feliz, agradável adv 
imediatamente v satisfazer-se, 
celebrar

23, 31, 66, 80

儽 léi adj cansado, exausto 20

羸 léi adj fraco 29

累 lěi v acumular, empilhar 64

纇 lèi adj falho 41

离離 lí v partir, afastar-se 10, 26, 28

礼禮 lǐ
adj moralista s etiqueta, cerimônia,
ritual

31, 38

里 lǐ
num (medida de comprimento = 0, 
58 km)

64

利 lì adj afiado s benefício v beneficiar 8, 11, 19, 36, 53, 56, 57, 73,
81

立 lì adj ereto v permanecer, assumir 24, 25, 62

力 lì s força 33, 68

莅蒞 lì v chegar, estar presente 60

廉 lián adj honesto, barato 58



梁 liáng s raio, feixe 42

两兩 liǎng num dois 1, 60, 61, 65, 73

廖 liào adj silencioso 25

猎獵 liè v caçar 12

裂 liè v quebrar, separar-se 39

邻鄰 lín s vizinho 15, 80

凌 líng v cruzar 15

灵靈 líng s inteligência, espírito 39

令 lìng s decreto v causar, fazer, ordenar 12, 19, 32, 57

流 liú s fluxo, corrente 61

飂 liù s vento em lugares altos 15

六 liù num seis 18

聋聾 lóng adj surdo 12

露 lù s orvalho 32

琭 lù s nefrita, pedra semelhante à jade 39

路 lù s estrada, caminho, trilha 50

乱亂 luàn s desordem 3, 18, 38, 64

珞 luò s tipo de colar 39

马馬 mǎ s cavalo 46, 62

满滿 mǎn adj cheio 9

盲 máng adj cego 12

没沒 méi prep sem 16, 52

美 měi adj belo s beleza 2, 62, 80, 81

昧 mèi adj escuro 14, 41

门門 mén s porta 1, 6, 10, 52

闷悶 mèn adj fechado, deprimido 20, 58

猛 měng adj feroz, violento 55

迷 mí adj confuso, perdido s confusão 27, 58

弥彌 mí adv mais v encher, completar 47, 57

绵綿 mián adj contínuo, interminável 6

免 miǎn v evitar, escapar 62

妙 miào s maravilha, sutileza 1, 15, 27

灭滅 miè v extinguir, apagar, destruir 39, 76

民 mín s povo 3, 10, 19, 32, 57, 58, 64-66,
72, 74, 75, 80



名 míng

s nome, descrição, definição, 
significado, sentido, distinção, 
reputação, fama v nomear, 
descrever, ser reconhecido, ser 
chamado

1, 14, 21, 25, 32, 34, 37, 41,
44

明 míng

adj brilhante, claro, iluminado s 
brilho, inteligência, luz, percepção,
conhecimento, Iluminação v 
brilhar, iluminar, clarear

10, 16, 22, 24, 27, 33, 36, 
41, 47, 52, 55, 65

冥 míng adj obscuro 21

命 mìng s destino, vida, ordem, decreto 16, 51

莫 mò adv não pron nenhum, ninguém 9, 22, 32, 38, 46, 51, 59, 66,
69, 70, 78

没沒 mò v submergir, desaparecer 16, 52

末 mò s ponta, broto 64

谋謀 móu
v planejar, esquematizar, 
estrategizar, buscar

64, 73

母 mǔ s mãe 1, 20, 25, 52, 59

牡 mǔ adj macho 55, 61

目 mù s olho 12, 49

木 mù s árvore 64, 76

乃 nǎi prep então 16, 28, 54, 65

奈 nài prep como 26, 74

难難 nán adj difícil 2, 3, 12, 63-65, 75

讷訥 nè adj ilógico, desarticulado 45

能 néng adj hábil v poder 7-10, 14, 15, 22, 23, 32, 34,
37, 63, 66, 67, 70, 77, 78

年 nián s ano 30

鸟鳥 niǎo s ave 55

宁寧 níng
adj calmo, quieto, tranquilo, 
sereno

39

怒 nù
adj odioso, rancoroso, indignado s 
ódio, rancor, indignação

68

诺諾 nuò adv sim s promessa 63

泮 pàn v separar, dispersar, dissolver 64

配 pèi v unir, aliar-se, acasalar, merecer 68

烹 pēng v assar, cozinhar 60

譬 pì s exemplo, analogia 32

偏 piān adj secundário, suplente 31

飘飄 piāo v flutuar, alvoroçar, agitar-se 23

贫貧 pín adj pobre 57



牝 pìn adj fêmea 6, 55, 61

平 píng adj pacífico 35

魄 pò s vigor, espírito 10

朴樸 pǔ adj simples, plano 15, 19, 28, 32, 37, 57

普 pǔ adj universal 54

其 qí pron seu, sua

1, 3-5, 7, 9, 11, 14-17, 20, 
21, 24, 25, 27-30, 33-35, 
38, 39, 42, 45, 47-50, 52, 
54, 56-60, 63-67, 71-78, 80

奇 qí adj estranho, surpreendente 57, 58, 74

岂豈 qǐ adv como 22

企 qǐ v ficar na ponta dos pés 24

起 qǐ
v aparecer, erguer, construir, 
levantar

57, 64

气氣 qì s ar, espírito, moral 10, 42, 55

器 qì
s órgão, utensílio, aparelho, 
instrumento

11, 28, 29, 31, 36, 41, 57, 
67, 80

弃棄 qì v abandonar, descartar 19, 27, 62

泣 qì s lamento 31

契 qì s contrato, acordo 79

千 qiān num mil 64

前 qián s frente 2, 38, 66

强強 qiáng
adj forte, poderoso, rígido v 
fortalecer, forçar, conquistar, tentar
(fazer um esforço), insistir

3, 15, 25, 29, 30, 33, 36, 42,
52, 55, 76, 78

巧 qiǎo s gênio, habilidade 19, 45, 57

且 qiě adv além do mais conj e 7, 20, 41, 67

亲親 qīn
adj querido, próximo, íntimo s 
parente, intimidade

17, 18, 44, 56, 79

勤 qín
adj diligente s esforço, trabalho 
árduo, desgaste, dificuldade, 
aflição

6, 41, 52

清 qīng
adj claro, límpido s limpidez, 
clareza

15, 39, 45

轻輕 qīng adj leve, suave, fácil 26, 63, 69, 75

倾傾 qīng s contraste 2

穷窮 qióng adj pobre, exausto s limite, fim 5, 45

求 qiú v requerer, solicitar, pedir 62, 75

屈 qū adj torto s injustiça v ceder 5, 45

曲 qū adj torto, errado, incompleto 22

取 qǔ v agarrar, segurar, ficar com 12, 29, 30, 36, 38, 48, 57, 
61, 72



去 qù v ir, deixar ir 2, 12, 20, 21, 29, 38, 72

全 quán adj completo, inteiro 16, 22

犬 quǎn s cão, cachorro 80

缺 quē adj incompleto v faltar, carecer 45, 58

却卻 què adv ainda conj mas 46

然 rán adj correto adv assim 17, 23, 25, 26, 51, 53, 54, 
57, 64, 65, 73, 77

攘 rǎng v tomar à força, repelir 38, 69

热熱 rè adj quente s calor 45

人 rén s pessoa

2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 22, 23, 
25, 27-31, 33, 36, 42, 47, 
49, 50, 53, 57-64, 66, 68, 
70-72, 76, 77, 79, 81

仁 rén
adj benevolente, bom s 
benevolência, bondade

5, 18, 19, 38

刃 rèn s lâmina 50

扔 rēng
v atirar (longe/fora), lançar (longe/
fora)

38, 69

日 rì s dia 23, 26, 48, 55, 58

容 róng
adj receptivo, tolerante s aparência
v conter, permitir, ilustrar

15, 16, 21, 50

荣榮 róng s honra, glória 26, 28

戎 róng s exército, guerra 46

柔 róu adj flexível, suave 10, 36, 43, 52, 55, 76, 78

如 rú
adj similar, semelhante, parecido 
adv como

5, 9, 10, 20, 39, 62, 64

辱 rǔ s desgraça, sofrimento 13, 28, 41, 44

入 rù v entrar 43, 50, 61

锐銳 ruì adj afiado, agudo 4, 9, 56

弱 ruò
adj fraco, sutil, suave v 
enfraquecer

3, 36, 40, 55, 76, 78

若 ruò
adj similar, semelhante, parecido 
adv como v causar

6, 8, 13, 15, 20, 32, 37, 41, 
45, 59, 60, 67, 69, 74, 78

塞 sāi v bloquear, fechar 52

三 sān num três 11, 14, 19, 42, 50, 62, 67

散 sàn v separar, dispersar 28, 64

丧喪 sāng s funeral, luto 31

丧喪 sàng v perder 69

色 sè s cor 12

啬嗇 sè
adj avarento, sovina s economia, 
moderação, temperança, precaução

59

杀殺 shā v matar 31, 73, 74



嗄 shà adj rouco 55

埏 shān s limite 11

善 shàn
adj hábil, apto, bom, gentil, 
virtuoso s bem, gentileza

2, 8, 15, 20, 27, 30, 41, 49, 
50, 54, 58, 62, 65, 66, 68, 
73, 79, 81

伤傷 shāng v prejudicar, ferir 60, 74

尚 shàng
adv ainda v valorizar, favorecer, 
exaltar

3, 23, 31

上 shàng adj superior adv acima 8, 14, 17, 31, 38, 41, 66, 71,
75, 76

少 shǎo adj adv pouco, menos 19, 22, 47, 63

奢 shē adj extravagante 29

舍 shě v abandonar, descartar, desistir 67

涉 shè v atravessar, experienciar 15

摄攝 shè
v absorver, assimilar, concentrar, 
reunir

50

社 shè
s sociedade, agência, "altar da 
Terra"

78

身 shēn s corpo 7, 9, 13, 16, 26, 44, 52, 54, 
66

深 shēn adj profundo 15, 59, 65

神 shén
adj vivo, animado s espírito, 
pensamento

6, 29, 39, 60

甚 shén
adj excessivo adv muito, 
extremamente

21, 29, 44, 53, 70

什 shén adj diversos, variados, sortidos 80

慎 shèn adj cuidadoso v cuidar 64

生 shēng
s vida v nascer, gerar, surgir, 
proliferar, criar

2, 7, 10, 15, 25, 30, 34, 39, 
40, 42, 46, 50, 51, 55, 59, 
64, 72, 75, 76

声聲 shēng s voz, som 2, 41, 80

绳繩 shéng adj contínuo s corda 14, 27, 80

圣聖 shèng s sábio, santo, sensato
2, 3, 5, 7, 12, 19, 22, 27-29,
47, 49, 57, 58, 60, 63, 64, 
66, 70-72, 77-79, 81

盛 shèng adj próspero, vigoroso, magnífico 39

胜勝 shèng s vitória 31, 32, 36, 45, 61, 67-69, 
73, 78

失 shī v perder 13, 23, 26, 29, 33, 38, 64, 
73

师師 shī s professor, mestre, exército 27, 30

施 shī v aplicar, exercer 53

实實 shí
adj sólido s fruto, semente v 
encher

3, 38

时時 shí s ocasião, momento 8



十 shí num dez 11, 50

识識 shí
s conhecimento, sabedoria v saber, 
conhecer

15, 38

食 shí s alimento v nutrir 20, 24, 74, 80

石 shí s pedra 39

始 shǐ s início, começo, origem 1, 2, 14, 32, 38, 52, 64

使 shǐ v causar, permitir 3, 53, 55, 74, 80

是 shì v ser

2, 3, 6, 7, 10, 12-14, 21, 22,
24, 26, 27, 39-31, 36, 38, 
39, 43, 47, 51-53, 56, 58, 
59, 63-66, 68-79

事 shì s assunto, coisa, evento 2, 8, 17, 23, 30, 31, 48, 52, 
57, 59, 61, 63, 64, 70

恃 shì v depender 2, 10, 34, 51, 77

室 shì s sala, quarto 11

视視 shì v olhar, inspecionar 14, 35, 59

释釋 shì v clarear, esclarecer 15

式 shì s modelo, padrão 22, 28, 65

逝 shì v passar, partir 25

示 shì v mostrar, ensinar 36

士 shì s cavalheiro 41, 68

势勢 shì s situação, ambiente 51

螫 shì v ferroar, picar 55

市 shì s mercado, cidade 62

守 shǒu v guardar, proteger, defender 5, 9, 16, 28, 32, 37, 52, 67

首 shǒu adj primeiro s cabeça 14, 38

手 shǒu s mão 74

寿壽 shòu s longevidade 33

兽獸 shòu s besta, animal 55

受 shòu v aceitar, receber, herdar 78

疏 shū
adj distante (familiar), estranho, 
espalhado, disperso, rarefeito

56, 73

孰 shú pron quem, qual 15, 23, 44, 58, 73, 74, 77

熟 shú adj maduro v amadurecer 51

数數 shǔ prep muitos, vários v contar 5, 27

属屬 shǔ v concentrar-se 19

爽 shuǎng adj atordoado 12

谁誰 shuí pron quem, de quem 4

水 shuǐ s água 8, 78

税稅 shuì s taxa, imposto 75



顺順 shùn
s harmonia, convergência, acordo, 
aceitação

65

斯 sī prep então 2

私 sī adj egoísta, pessoal, privado 7, 19

司 sī
s mestre, chefe, responsável, 
manejo, controle, profissional, 
departamento

74, 79

死 sǐ s morte v morrer 6, 33, 42, 50, 67, 74-76, 80

似 sì v parecer 4, 67

四 sì num quatro 10, 15, 25

兕 sì s rinoceronte 50

祀 sì v cultuar, adorar, louvar 54

肆 sì adj irrestrito, sem freios 58

驷駟 sì s quatro cavalos 62

俗 sú
adj comum, popular s costume, 
convenção

20, 80

素 sù adj básico, elementar 19

虽雖 suī adv embora, ainda que 26, 27, 32, 62, 80

随隨 suí v seguir 2, 14, 29

遂 suì v satisfazer, realizar 9, 17

孙孫 sūn s netos 54

损損 sǔn v decrescer, reduzir 42, 48, 77

所 suǒ pron (lugar, posição)
7, 8, 13, 19, 20, 22, 30, 33, 
42, 50, 58, 61, 62, 64, 66, 
72, 73, 80

台臺 tái s plataforma, torre 20, 64

太 tài adj extremo adv (mais alto) 17, 20

泰 tài adj seguro, tranquilo, extremo 29

堂 táng s sala 9

忒 tè v vacilar 28

天 tiān s céu

1, 2, 5-7, 9, 10, 13, 16, 22, 
23, 25, 26, 28-32, 35, 37, 
39, 40, 43, 45-49, 52, 54, 
56, 57, 59-63, 66-68, 70, 
73, 77-79, 81

畋 tián v cultivar, caçar 12

恬 tián s calma 31

田 tián s campo, plantação 53

听聽 tīng v escutar 14, 35

亭 tíng v erguer 51

通 tōng v saber profundamente 15



同 tóng
adj mesmo adv igualmente v unir-
se

1, 4, 23, 56

偷 tōu
adj momentâneo, precário, 
provisório

41

投 tóu v atirar, enfiar, cravar 50

徒 tú s pupilo, discípulo v seguir 50, 76

图圖 tú
s imagem, figura, gravura v 
planejar, esquematizar, delinear, 
visualizar

63

土 tǔ s terra 64

推 tuī v empurrar, avançar, deduzir 66

退 tuì v retornar, retroceder 9, 41, 69

托 tuō v ajudar, suportar, confiar 13

脱脫 tuō v sair, retirar, perder 36, 54

橐 tuó
s bolsa com aberturas nas duas 
pontas, barriga, fole

5

洼窪 wā
adj oco, vazio, baixo s depressão, 
baixio

22

外 wài adj externo adv fora s estrangeiro 7

顽頑 wán adj estúpido, obstinado 20

晚 wǎn s noite 41

万萬 wàn num dez mil pron todos 1, 2, 4, 5, 8, 16, 26, 32, 34, 
37, 39, 40, 42, 51, 62, 64

王 wáng s rei, imperador 32, 37, 39, 42, 66, 78

亡 wáng v escapar, esquecer, fugir, perder 33, 41, 44

枉 wǎng adj torto 22

往 wǎng v ir em direção a 35, 80

网網 wǎng s rede 73

妄 wàng adj absurdo, inoportuno, grosseiro 16

望 wàng v ver, olhar, visitar 80

微 wēi adj profundo, sutil, mínimo 14, 15, 36, 64

威 wēi
s prestígio, poder, majestade, 
severidade

72

唯 wéi adj sozinho adv apenas, somente 2, 8, 15, 22, 41, 42, 53, 59, 
67, 70-72, 75, 77

惟 wéi adj sozinho adv apenas, somente 21

唯 wěi v concordar 20

伪偽 wěi adj falso s falsidade, hipocrisia 18

谓謂 wèi v dizer, chamar, ser chamado
1, 6, 10, 13, 14, 17, 22, 27, 
30, 36, 39, 51, 55, 56, 59, 
65, 67-69, 74, 78



为為 wèi
v agir, praticar, fazer, cometer, 
obter, ser tido como

2, 3, 5, 10-15, 19, 21-23, 
25, 26, 28, 29, 31, 34, 37-
39, 41-43, 45, 47-49, 51-58,
61-69, 74, 75, 77, 79, 81

味 wèi s sabor 12, 35, 63

畏 wèi v temer, respeitar 15, 17, 20, 53, 72, 74

未 wèi adv ainda não 20, 55, 64

卫衛 wèi v defender, guardar, proteger 67

闻聞 wén v ouvir 14, 35, 41, 50, 80

文 wén s cultura 19

我 wǒ pron eu, nós 17, 20, 42, 53, 57, 67, 70

握 wò v agarrar 55

无無 wú
adj vazio adv não prep sem pron 
nada

1-3, 7, 8, 10, 11, 13-15, 19, 
20, 24, 27-29, 32, 35, 37-
41, 43, 46, 48-50, 52, 57-
59, 63, 64, 69, 70, 72, 75, 
78-80

吾 wú pron eu, nós 4, 13, 16, 21, 25, 29, 37, 42,
43, 49, 54, 57, 69, 70, 74

芜蕪 wú adj tomado por ervas daninhas 53

五 wǔ num cinco 12

侮 wǔ v insultar, desprezar, vilipendiar 17

武 wǔ
adj agressivo, beligerante, 
violento, combativo

68

恶惡 wù v odiar, detestar, desprezar 8, 24, 31, 42

物 wù s ser, coisa, organismo

1, 2, 4, 5, 8, 14, 16, 21, 24, 
25, 27, 29-32, 34, 37, 39, 
40, 42, 51, 55, 57, 62, 64, 
54

勿 wù adv não 30

兮 xī int (pausa, suspiro) 4, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 34,
58

希 xī adj raro, diluído, pouco 14, 23, 41, 43, 70, 74

熙 xī
adj brilhante, esplêndido, glorioso,
excitado, corado

20

溪 xī s riacho 28

歙 xī
adj restrito, conectado v sugar, 
comprimir

36, 49

昔 xī adj antigo s passado 39

袭襲 xí
v seguir o padrão, continuar (como
tradição), fazer um ataque surpresa

27, 52

徙 xǐ v migrar 80

系 xì v amarrar, costurar 6

细細 xì
adj fino, detalhado, mínimo, em 
pequenas porções

63, 67



瑕 xiá s falha, defeito 27

狎 xiá
adj estreito, restrito, lotado v 
mostrar intimidade, familiaridade 
ou desrespeito

72

下 xià
adj baixo adv abaixo v baixar, 
diminuir

2, 13, 14, 22, 26, 28-32, 35,
37-41, 43, 45-49, 52, 54, 
56, 57, 60-64, 66-68, 70, 
76-78

先 xiān adj anterior, primeiro adv à frente 4, 7, 25, 62, 66, 67

鲜鮮 xiān s peixe, comida fresca 60

贤賢 xián adj virtuoso, habilidoso 3, 75, 77

相 xiāng adv mutuamente 2, 20, 32, 60, 69, 80

乡鄉 xiāng s cidade, vila 54

祥 xiáng adj auspicioso 31, 55, 78

享 xiǎng v aproveitar 20

象 xiàng s imagem, aparência v parecer 4, 14, 21, 35, 41

小 xiǎo adj pequeno 32, 34, 52, 60, 61, 63, 80

孝 xiào s piedade filial 18, 19

笑 xiào v rir, gargalhar 41

肖 xiào v lembrar, assemelhar-se 67

歇 xiē v descansar 39

心 xīn s coração, mente 3, 8, 12, 20, 49, 55, 63

新 xīn adj novo 15, 22

信 xìn
adj honesto s confiança, 
honestidade, honra, sinceridade, 
boa-fé

8, 17, 21, 38, 49, 63, 81

兴興 xīng v promover 36

形 xíng s forma 2, 24, 41, 51

行 xíng
s competência, viajante, viagem v 
realizar, passar, viajar, liderar, 
seguir

2, 12, 24-27, 29, 33, 41, 47,
50, 53, 62, 64, 69, 70, 78

姓 xìng s família, nome de família 5, 17, 49

凶兇 xiōng adj terrível 16, 30, 31

雄 xióng adj macho (animal) 28

修 xiū v consertar, reparar 54

虚虛 xū adj vazio v esvaziar 3, 5, 16, 22, 53

嘘噓 xū s suspiro 29

徐 xú
adj paciente, espontâneo adv 
lentamente

15

畜 xù v criar, cultivar 10, 51, 61



玄 xuán adj profundo, misterioso 1, 6, 10, 15, 51, 56, 65

学學 xué v estudar 19, 48, 64

焉 yān adv aqui, ali, agora 2, 17, 25, 30, 34, 49, 60

言 yán s palavra, ditado v falar, dizer
2, 5, 8, 17, 22, 23, 27, 31, 
41, 43, 56, 62, 66, 69, 70, 
73, 78, 81

俨儼 yǎn adj respeitoso, solene 15

燕 yàn s andorinha 26

厌厭 yàn
adj cheio, entediado, enjoado, 
aborrecido, satisfeito

53, 66, 72

央 yāng s centro, ideal 20

殃 yāng s calamidade, desastre 52

阳陽 yáng
s lado claro duma colina, princípio 
masculino do yin-yang

42

养養 yǎng v criar, manter, sustentar 34, 51

妖 yāo
s vício, monstruosidade, 
superstição, simulacro

58

窈 yǎo adj resguardado, secreto 21

要 yào adj importante 27

耀 yào v ofuscar, exibir-se 58

耶 yé prep (pergunta) 7, 39, 62

也 yě adv também 2, 3, 9, 20, 24, 29, 39, 53, 
55, 58, 61, 67, 76

一 yī num um s unidade 10, 11, 14, 22, 25, 39, 42, 
67

衣 yī s roupa 34

宜 yí adv apropriadamente 61

遗遺 yí v perder, omitir, deixar de herança 9, 20, 52

夷 yí
adj seguro, liso, reto, oculto, 
invisível

14, 41, 53

以 yǐ adv pois prep por v usar, tornar-se

1, 3, 5, 7, 11-16, 19-22, 25-
27, 29-32, 34, 36-39, 41-44,
46-52, 54, 57-67, 70-72, 
74-79, 81

已 yǐ adv já v terminar, parar 2, 9, 29-31, 55

矣 yǐ adv (terminado) 31, 46, 63, 65, 67, 69, 74

倚 yǐ
adj enviesado, parcial, lateral v 
inclinar, apoiar

58

异異 yì adj diferente v diferir 1, 20

易 yì adj fácil adv facilmente s mudança 2, 63, 64, 70, 78

义義 yì s justiça 18, 19, 38

亦 yì adv demais, também 23, 25, 32, 42, 49, 50, 60, 
65



益 yì s benefício v aumentar, expandir 42, 43, 48, 55

抑 yì v abaixar, restringir, reprimir 77

音 yīn s som, música 2, 12, 41

阴陰 yīn
s lado escuro duma colina, 
princípio feminino do yin-yang

42

隐隱 yǐn adj oculto v ocultar 41

饮飲 yǐn v beber 53

婴嬰 yīng s bebê 10, 20, 28

应應 yīng v responder, concordar 38, 73

盈 yíng
adj completo, cheio s abundância, 
excesso v encher, completar, 
transbordar

4, 9, 15, 22, 39, 45

营營 yíng v buscar, operar 10

迎 yíng v receber, encontrar 14

勇 yǒng s coragem 67, 73

用 yòng s uso v usar 4, 6, 11, 27, 28, 31, 35, 40, 
45, 50, 52, 57, 68, 69, 80

悠 yōu adv antigamente 17

忧憂 yōu
adj aborrecido, ansioso s tristeza, 
melancolia, aborrecimento

19

犹猶 yóu
adj imóvel, alerta prep como v 
achar, tratar

5, 15, 32, 63, 77

尤 yóu s culpa, discórdia, rancor 8

有 yǒu prep com v ter

1, 2, 10, 11, 13, 14, 17-22, 
24-26, 30-34, 38, 40, 41, 
43, 46, 48, 50-53, 57, 59, 
62, 64, 67, 68, 70, 74, 75, 
77, 79-81

牖 yǒu s janela 11, 47

又 yòu adv novamente 1, 48

右 yòu adj direita 31, 34

于於 yú prep para, em, sobre
8, 14, 20, 23, 28, 31, 32, 34,
36, 40, 46, 48, 50, 53-55, 
63, 64, 69, 73, 75, 78, 79

欤歟 yú prep (pergunta) 77

余餘 yú adj abundante s excesso 20, 24, 53, 54, 77, 79

愚 yú adj tolo, rústico s estupidez 20, 38, 65

鱼魚 yú s peixe 36

渝 yú v mudar (atitude, sentimento) 41

隅 yú s ponta, esquina 41

舆輿 yú s carruagem, veículo, vagão 80

与與 yǔ
prep com conj e s relação v dar, 
ajudar

8, 20, 22, 35, 36, 44, 65, 66,
68, 79, 81



雨 yǔ s chuva 23

欲 yù s desejo v desejar 1, 3, 15, 19, 29, 36, 37, 39, 
46, 57, 61, 64, 66, 77

愈 yù
adv mais, muito v renovar-se, 
recuperar-se

5, 81

玉 yù s jade 9, 39, 70

御 yù v dirigir 14

豫 yù adj cuidadoso, hesitante 15

誉譽 yù s reputação, prestígio, honra 17, 39

域 yù s território, região 25

遇 yù v encontrar 50

育 yù v criar, educar 51

渊淵 yuān adj profundo 4, 8, 36

远遠 yuǎn adj distante, longe 25, 47, 65, 80

怨 yuàn s ressentimento, reprovação 63, 79

曰 yuē v dizer, chamar, revelar 14, 16, 24, 25, 52, 55, 62, 
67

约約 yuē s nó 27

乐樂 yuè s música 35

籥 yuè s flauta 5

阅閱 yuè v atravessar 21

芸 yún s erva repelente de insetos 16

云 yún v dizer 57, 78

哉 zāi int (exclamação) 20-22, 53, 54, 57

宰 zǎi v controlar 10, 51

载載 zài v carregar 10

在 zài prep em 24, 32, 49

凿鑿 záo v esculpir, escavar 11

早 zǎo
adv cedo, há muito tempo, 
antigamente

30, 55, 59

躁 zào adj ousado, impetuoso 26, 45

则則 zé s norma, regra, tendência
3, 22, 26, 28, 30, 31, 38, 55,
59, 61, 64, 67, 70, 72, 73, 
76, 77

责責 zé v forçar, demandar, pedir 79

贼賊 zéi
s ladrão, roubo, abuso, injúria, 
traição

19, 57, 65

湛 zhàn adj profundo 4

战戰 zhàn s guerra 31, 68

彰 zhāng adj claro, óbvio, evidente 22, 24, 57



张張 zhāng v aumentar, expandir 36, 77

长長 zhǎng
s chefe, líder v crescer, esticar, 
desenvolver

10, 22, 24, 28, 51, 54, 67

丈 zhàng adv (medida) 38

昭 zhāo adj claro, óbvio, esperto 20

朝 zhāo s manhã 23

爪 zhǎo s garra 50

兆 zhào s sinal, presságio, prognóstico 20, 64

召 zhào v chamar, convidar 73

辙轍 zhé s rastro deixado por veículo 27

谪謫 zhé v criticar, culpar 27

折 zhé v cortar, derrubar, abater 76

者 zhě pron aquele de quem se fala

1, 3, 7, 13-15, 19, 22-24, 
27, 29-31, 33, 38-40, 42, 
49, 50, 54, 56, 61, 62, 64-
66, 68-70, 73-78, 81

真 zhēn adj verdadeiro, real 21, 41, 54

镇鎮 zhèn v restringir 37

争爭 zhēng v competir 3, 8, 22, 66, 68, 73, 81

政 zhèng s governo 8, 58

正 zhèng
adj correto s correção, retidão v 
corrigir

37, 39, 45, 57, 58, 78

之 zhī prep de
1-6, 8-15, 17, 20-32, 34-43,
46, 48-51, 54, 55, 58, 59, 
61-68, 74-78, 80, 81

知 zhī v saber, conhecer
2-4, 10, 14, 16, 17, 21, 25, 
28, 32, 33, 43, 44, 46, 47, 
52-59, 65, 70-73, 78, 81

埴 zhí s argila 11

执執 zhí v dominar, manejar, agarrar 14, 29, 35, 64, 69, 74, 79

直 zhí adj reto, vertical s retidão 22, 45, 58

止 zhǐ v parar 15, 32, 35, 44

治 zhì s governo, cura v governar, curar 3, 8, 10, 57, 59, 60, 64, 65, 
75

志 zhì s vontade, aspirações, ambição 3, 31, 33

智 zhì s inteligência, esperteza 3, 18, 19, 27, 33, 65

致 zhì
adj refinado v alcançar, conquistar,
concentrar-se, resultar em

10, 14, 16, 39

制 zhì s sistema, controle v fazer, surgir 28, 32

质質 zhì s caráter, natureza 41

至 zhì
adv mais prep até s máximo v 
alcançar, chegar

42, 48, 55, 65, 72, 80

置 zhì v por, colocar 62



中 zhōng s centro, meio 5, 21, 25, 41

忠 zhōng adj leal 18, 38

终終 zhōng adv completamente s final 23, 26, 34, 52, 55, 63, 64

众眾 zhòng
adj numerosos, muitos, vários s 
multidão

1, 8, 20, 21, 31, 64

重 zhòng
adj pesado, importante, sério s 
peso, ênfase v enfatizar, respeitar

26, 59, 66, 80

周 zhōu pron tudo 25

舟 zhōu s barco, navio 80

骤驟 zhòu adj repentino, abrupto 23

主 zhǔ s proprietário, mestre 26, 30, 34, 69, 78

注 zhù v concentrar, anotar 49

专專 zhuān adj especial 10

状狀 zhuàng s forma, condição 14, 21

壮壯 zhuàng adj forte 30, 55

赘贅 zhuì adj supérfluo 24

拙 zhuō adj desajeitado, rústico 45

浊濁 zhuó adj lamacento, lodoso s lama, lodo 15

斲 zhuó v cortar, esculpir, talhar 74

辎輜 zī s veículo 26

资資 zī s capital, fundo v prover 27

滋 zī
v crescer, multiplicar, nutrir, 
alimentar

57

子 zǐ pron (substantivizador) s filho 4, 26, 31, 52, 54, 55, 62

自 zì
adv naturalmente prep de, desde s 
si próprio

7, 9, 17, 21-25, 32-34, 37, 
39, 51, 57, 64, 72, 73

字 zì s caracter, nome 25

宗 zōng s ancestral 4, 70

走 zǒu v andar 46

足 zú adj bastante, suficiente s pé, passo 17, 19, 28, 33, 35, 41, 44, 
46, 48, 64, 77

罪 zuì adj culpado s culpa 62

尊 zūn v estimar, respeitar 51, 62

佐 zuǒ v assistir, ajudar 30

左 zuǒ adj esquerda 31, 34, 79

作 zuò v fazer 2, 16, 37, 55, 63

坐 zuò v sentar 62



Abreviações

adj adjetivo
adv advérbio
conj conjunção
int interjeição
num numeral
prep preposição
pron pronome
s substantivo
v verbo



Glossário português-chinês

"altar da Terra": 社 shè
"altar dos grãos": 稷 jì
"deuses ancestrais": 帝

dì
"millet": 稷 jì
(adverbializador): 地

de
(conjectura): 乎 hu
(dúvida): 乎 hu
(exclamação): 哉 zāi
(futuro): 将 jiāng
(lugar): 所 suǒ
(mais alto): 太 tài
(medida de 

comprimento = 0, 58 
km): 里 lǐ

(medida de 
comprimento = 2, 25 
cm): 寸 cùn

(medida de 
comprimento = 22, 5 
cm): 尺 chǐ

(medida): 丈 zhàng
(pausa): 兮 xī
(pergunta): 耶 yé
(pergunta): 欤 yú
(posição): 所 suǒ
(substantivizador): 子

zǐ
(suspiro): 兮 xī
(terminado): 矣 yǐ
(voz passiva): 被 bèi
abaixar: 抑 yì
abaixo: 下 xià
abandonar: 绝 jué 弃 qì
舍 shě

abater: 折 zhé
abertura: 孔 kǒng
abolir: 废 fèi
aborrecido: 厌 yàn 忧

yōu
aborrecimento: 患 huàn
忧 yōu

abraçar: 抱 bào
abrir: 开 kāi
abrupto: 骤 zhòu
absoluto: 常 cháng
absorver: 摄 shè
abster-se: 忌 jì
absurdo: 妄wàng
abundância: 盈 yíng
abundante: 丰 fēng 余

yú
abuso: 贼 zéi
acasalar: 配 pèi
aceitação: 顺 shùn
aceitar: 受 shòu
acertar: 定 dìng
acima: 上 shàng
acordo: 契 qì 顺 shùn
acumular: 积 jī 累 lěi
adiantar-se: 跨 kuà
adiar: 稽 jī
adorar: 祀 sì
adversário: 敌 dí
afastar-se: 离 lí
afeto: 慈 cí
afiado: 利 lì 锐 ruì
aflição: 勤 qín
agarrar: 持 chí 攫 jué 
取 qǔ 握wò 执 zhí

agência: 社 shè
agir: 为wèi
agitar-se: 飘 piāo
agora: 今 jīn 焉 yān
agradável: 甘 gān 乐 lè
agressivo: 武wǔ
água: 水 shuǐ
agudo: 锐 ruì
ainda: 却 què 尚 shàng
ainda não: 未wèi
ainda que: 虽 suī
ajudar: 辅 fǔ 救 jiù 托

tuō 与 yǔ 佐 zuǒ
alarme: 惊 jīng

alcançar: 达 dá 及 jí 至
zhì 致 zhì

além do mais: 除 chú 
且 qiě

alerta: 犹 yóu
alguns: 几 jǐ
ali: 焉 yān
aliar-se: 配 pèi
alimentar: 滋 zī
alimento: 饵 ěr 食 shí
alterar: 改 gǎi
alto: 高 gāo 峻 jùn
alvoroçar: 飘 piāo
amadurecer: 熟 shú
amar: 爱 ài
amarrar: 结 jié 系 xì
ambição: 志 zhì
ambiente: 势 shì
ameaça: 殆 dài
amigável: 和 hé
amor: 慈 cí
amplo: 广 guǎng 恢 huī
旷 kuàng

analogia: 譬 pì
ancestral: 宗 zōng
ancorar: 泊 bó
andar: 层 céng 走 zǒu
andorinha: 燕 yàn
anel de jade: 璧 bì
anexar: 加 jiā
animado: 神 shén
animal: 兽 shòu
ano: 年 nián
anotar: 注 zhù
ansiedade: 患 huàn
ansioso: 忧 yōu
anterior: 先 xiān
antigamente: 悠 yōu 早

zǎo
antigo: 古 gǔ 积 jī 昔 xī
apagar: 灭miè
aparecer: 起 qǐ



aparelho: 器 qì
aparência: 容 róng 象

xiàng
apenas: 甫 fǔ 唯wéi 惟

wéi
aplicar: 施 shī
apoiar: 倚 yǐ
apreciar: 甘 gān
apropriadamente: 宜 yi
aproveitar: 享 xiǎng
aproximadamente: 几 jǐ
apto: 善 shàn
aquele: 彼 bǐ
aquele de quem se fala:
者 zhě

aqui : 焉 yān
ar: 气 qì
arco: 拱 gǒng 弓 gōng
argila: 埴 zhí
argumentar: 辩 biàn
armas: 兵 bīng
arrancar: 拔 bá
arrogante: 骄 jiāo
artesão: 匠 jiàng
árvore: 木mù
ascender: 登 dēng
aspirações: 志 zhì
assar: 烹 pēng
assemelhar-se: 肖 xiào
assim: 然 rán
assistir: 佐 zuǒ
assumir: 立 lì
assunto: 事 shì
assustar: 惧 jù
atacar: 伐 fá 据 jù
até: 及 jí 至 zhì
ater: 居 jū
atirar: 投 tóu
atirar (longe/fora): 扔

rēng
atordoado: 爽 shuǎng
atrás: 后 hòu
atravessar: 涉 shè 阅

yuè
atrever: 敢 gǎn

aumentar: 补 bǔ 加 jiā 
益 yì 张 zhāng

auspicioso: 祥 xiáng
avançar: 进 jìn 推 tuī
avarento: 啬 sè
ave: 鸟 niǎo
baixar: 下 xià
baixio: 洼wā
baixo: 鄙 bǐ 洼wā 下

xià
barato: 贱 jiàn 廉 lián
barco: 舟 zhōu
barrar: 闭 bì
barreira: 闭 bì
barriga: 腹 fù 橐 tuó
base: 基 jī
básico: 素 sù
bastante: 足 zú
bebê: 婴 yīng
beber: 饮 yǐn
beleza: 美měi
beligerante: 武wǔ
belo: 美měi
bem: 善 shàn
beneficiar: 济 jì 利 lì
benefício: 利 lì 益 yì
benevolência: 仁 rén
benevolente: 仁 rén
bens: 货 huò
besta: 兽 shòu
bloquear: 塞 sāi
boa-fé: 信 xìn
boca: 口 kǒu
bolsa com aberturas 

nas duas pontas: 橐
tuó

bom: 好 hǎo 仁 rén 善
shàn

bondade: 仁 rén
borda: 徼 jiǎo
braço: 臂 bì
branco: 白 bái
brilhante: 明míng 熙

xī
brilhar: 明míng

brilho: 光 guāng 皦 jiǎo
明míng

broto: 末mò
buraco: 孔 kǒng
buscar: 谋móu 营 yíng
cabeça: 首 shǒu
caçar: 猎 liè 畋 tián
cachorro: 狗 gǒu 犬

quǎn
cada: 各 gè
cair: 降 jiàng 蹶 jué
calamidade: 害 hài 殃

yāng
calma: 恬 tián
calmo: 安 ān 澹 dàn 和

hé 静 jìng 宁 níng
calor: 热 rè
caminho: 道 dào 径

jìng 路 lù
campo: 郊 jiāo 田 tián
cansado: 儽 léi
cão: 狗 gǒu 犬 quǎn
capital: 资 zī
caracter: 字 zì
caráter: 质 zhì
carecer: 缺 quē
carestia: 饥 jī
caro: 贵 guì
carregar: 负 fù 克 kè 盛

shèng 载 zài
carruagem: 舆 yú
causa: 根 gēn
causar: 令 lìng 使 shǐ
cavalheiro: 君 jūn 士

shì
cavalo: 马mǎ
ceder: 屈 qū
cedo: 早 zǎo
cego: 盲máng
celebração: 牢 láo
celebrar: 乐 lè
celeiro: 仓 cāng
cem: 百 bǎi
centro: 央 yāng 中

zhōng



cerimônia: 礼 lǐ
certamente: 好 hǎo
certo: 好 hǎo
cessar: 辍 chuò
céu: 天 tiān
chamar: 称 chēng 谓

wèi 曰 yuē 召 zhào
chamado, ser: 名míng 
谓wèi

checar: 稽 jī
chefe: 司 sī 长 zhǎng
chegar: 来 lái 莅 lì 至

zhì
chegar a: 及 jí
cheio: 满mǎn 厌 yàn 
盈 yíng

chifre: 角 jiǎo
chorar: 号 hào
chover: 降 jiàng
chuva: 雨 yǔ
cidade: 市 shì 乡 xiāng
cinco: 五wǔ
cinto: 带 dài
clamar: 居 jū
clarear: 明míng 释 shì
claridade: 清 qīng
claro: 白 bái 明míng 
清 qīng 彰 zhāng 昭
zhāo

cobrir: 覆 fù 盖 gài
coisa: 事 shì 物wù
colher: 采 cǎi
colocar: 置 zhì
com: 有 yǒu 与 yǔ
combater: 搏 bó 抗

kàng
combativo: 武wǔ
combinar: 并 bìng
começo: 始 shǐ
comerciar: 兑 duì
cometer: 为wèi
comida fresca: 鲜 xiān
como: 何 hé 奈 nài 岂

qǐ 如 rú 若 ruò 犹
yóu

comparar: 比 bǐ
compartilhar: 共 gòng
competência: 行 xíng
competir: 争 zhēng
completamente: 终

zhōng
completar: 补 bǔ 弥mí 
盈 yíng

completo: 全 quán 盈
yíng

comprido: 长 cháng
comprimir: 歙 xī
comum: 常 cháng 共

gòng 俗 sú
concentrar: 注 zhù
concentrar-se: 属 shǔ 
致 zhì

concluir: 成 chéng
concordar: 唯wěi 应

yīng
condição: 状 zhuàng
condição 

(comparação): 况
kuàng

conduzir 
(veículo/animal): 乘
chéng

conectado: 歙 xī
confiança: 信 xìn
confiável: 常 cháng
confusão: 纷 fēn 惚 hū 
迷mí

confuso: 混 hùn 昏 hūn
惑 huò 迷mí

conhecer: 识 shí 知 zhī
conhecimento: 明míng
识 shí

conquista: 成 chéng
conquistar: 成 chéng 克

kè 强 qiáng 致 zhì
consertar: 修 xiū
consistente: 常 cháng
consistentemente: 常

cháng
constância: 常 cháng

constante: 常 cháng 恒
héng

constantemente: 常
cháng

construir: 建 jiàn 起 qǐ
contar: 数 shǔ
conter: 含 hán 容 róng
continuar: 常 cháng
contínuo: 常 cháng 绵

mián 绳 shéng
contraste: 倾 qīng
contrato: 契 qì
contribuir: 辅 fǔ
controlar: 宰 zǎi
controle: 司 sī 制 zhì
convenção: 俗 sú
convencido: 矜 jīn
convergência: 顺 shùn
convidado: 宾 bīn 客

kè
convidar: 召 zhào
cor: 色 sè
coração: 心 xīn
corado: 熙 xī
coragem: 勇 yǒng
corda: 绳 shéng
corpo: 身 shēn
correção: 正 zhèng
corrente: 流 liú
correr: 跨 kuà
correto: 然 rán 正

zhèng
corrigir: 定 dìng 正

zhèng
corrupção: 弊 bì
corrupto: 除 chú
cortar: 割 gē 劌 guì 折

zhé 斲 zhuó
corte: 朝 cháo
costume: 俗 sú
costurar: 系 xì
cozinhar: 烹 pēng
cravar: 投 tóu
crescer: 长 zhǎng 滋 zī
criança: 儿 ér 孩 hái



criar: 畜 xù 养 yǎng 育
yù

criticar: 谪 zhé
cruzar: 凌 líng
cuidadoso: 慎 shèn 豫

yù
cuidar: 慎 shèn
culpa: 尤 yóu 罪 zuì
culpado: 罪 zuì
culpar: 谪 zhé
cultivar: 畋 tián
cultuar: 祀 sì
cultura: 文wén
cura: 治 zhì
curar: 治 zhì
curto: 短 duǎn
dano: 害 hài
dar: 与 yǔ
de: 之 zhī 自 zì
de quem: 谁 shuí
de repente: 恍 huǎng
debochar: 薄 bó
decrescer: 损 sǔn
decreto: 令 lìng 命

mìng
deduzir: 推 tuī
defeito: 疵 cī 瑕 xiá
defender: 守 shǒu 卫

wèi
definição: 名míng
deixar de herança: 遗

yí
deixar ir: 去 qù
delimitar: 方 fāng
delinear: 图 tú
demais: 厚 hòu 亦 yì
demandar: 责 zé
denso: 厚 hòu
departamento: 司 sī
depender: 寄 jì 恃 shì
depressão: 洼wā
deprimido: 闷mèn
derreter: 涣 huàn
derrotar: 挫 cuò
derrubar: 废 fèi 折 zhé

derrubado, ser: 蹶 jué
desafiar: 抗 kàng
desajeitado: 拙 zhuō
desaparecer: 没mò
desarticulado: 讷 nè
desastre: 祸 huò 殃

yāng
descansar: 歇 xiē
descartar: 弃 qì 舍 shě
descrever: 名míng
descrição: 名míng
desde: 自 zì
desejar: 欲 yù
desejo: 欲 yù
desenvolver: 发 fā 长

zhǎng
desgaste: 勤 qín
desgraça: 辱 rǔ
desiludido: 惑 huò
desistir: 舍 shě
desordem: 纷 fēn 乱

luàn
desperdiçar: 费 fèi
desperdício: 荒 huāng
desprezar: 恶wù 侮wǔ
desrespeitar: 狎 xiá
destino: 命mìng
destruir: 隳 huī 灭miè
destrutivo: 病 bìng
detalhado: 细 xì
detestar: 恶wù
dever: 必 bì
devoção: 慈 cí
dez: 十 shí
dez mil: 万wàn
dia: 日 rì
diferente: 异 yì
diferir: 反 fǎn 异 yì
difícil: 难 nán
dificuldade: 勤 qín
difundir: 泛 fàn
diligente: 勤 qín
diluído: 希 xī
diminuir: 薄 bó 下 xià
direita: 右 yòu

diretamente: 径 jìng
dirigir: 御 yù
disciplina: 纪 jì
discípulo: 徒 tú
disco: 拱 gǒng
discórdia: 尤 yóu
discutir: 辩 biàn
dispersar: 泮 pàn 散

sàn
disperso: 疏 shū
dissolver: 泮 pàn
distante: 远 yuǎn
distante (familiar): 疏

shū
distinção: 名míng
ditado: 言 yán
diversos: 什 shén
dividir: 解 jiě
dizer: 谓wèi 言 yán 曰

yuē 云 yún
dó: 哀 āi
doce: 甘 gān
doença: 病 bìng
dois: 二 èr 两 liǎng
dominar: 臣 chén 执

zhí
droga: 毒 dú
duração: 久 jiǔ
duradouro: 常 cháng 积

jī
durar: 久 jiǔ
e: 而 ér 且 qiě 与 yǔ
economia: 俭 jiǎn 啬 sè
educar: 育 yù
egoísta: 薄 bó 私 sī
eixo da roda: 毂 gǔ
elementar: 素 sù
elevado: 峻 jul
eliminar: 挫 cuò
elogiar: 夸 kuā
em: 于 yú 在 zài
em pequenas porções: 
细 xì

embora: 虽 suī
empatar: 和 hé



empenhar-se: 济 jì
empilhar: 累 lěi
emprestar: 贷 dài
empurrar: 推 tuī
enchente: 泛 fàn
encher: 补 bǔ 弥mí 实

shí 盈 yíng 盛 shèng
encontrar: 交 jiāo 迎

yíng 遇 yù
ênfase: 重 zhòng
enfatizar: 重 zhòng
enfiar: 投 tóu
enfraquecer: 弱 ruò
engenho: 伎 jì
enjoado: 厌 yàn
ensinar: 教 jiào 示 shì
então: 乃 nǎi 斯 sī
entediado: 厌 yàn
entrar: 进 jìn 入 rù
entusiasmo: 兴 xìng
envelhecer: 老 lǎo
enviar: 发 fā
enviesado: 倚 yǐ
ereto: 立 lì
erguer: 建 jiàn 举 jǔ 起

qǐ 亭 tíng
errado: 曲 qū
erro: 疵 cī
erudito: 博 bó
erva repelente de 

insetos: 芸 yún
ervas: 草 cǎo
escapar: 免miǎn 亡

wáng
escassez: 饥 jī
escavar: 凿 záo
esclarecer: 释 shì
esconder: 藏 cáng
esconder junto ao 

peito: 怀 huái
esconder-se: 伏 fú
escudo: 甲 jiǎ
esculpir: 凿 záo 斲

zhuó
escuridão: 沌 dùn

escuro: 昏 hūn 昧mèi
escutar: 听 tīng
esfarrapado: 敝 bì
esforço: 勤 qín
espaço: 间 jiān
espada: 剑 jiàn
espalhado: 疏 shū
especial: 专 zhuān
esperteza: 智 zhì
esperto: 昭 zhāo
espesso: 厚 hòu
espiar: 窥 kuī
espinheiro: 棘 jí 荆 jīng
espionar: 窥 kuī
espírito: 灵 líng 魄 pò 
气 qì 神 shén

esplêndido: 熙 xī
Espontaneidade: 德 dé
espontâneo: 徐 xú
esquecer: 忘wáng
esquema: 策 cè
esquematizar: 谋móu 
图 tú

esquerda: 左 zuǒ
esquina: 隅 yú
essência: 精 jīng
estacionar em: 稽 jī
estar entre duas coisas: 
介 jiè

estar presente: 莅 lì
este: 此 cǐ
este mundo: 尘 chén
esticar: 长 zhǎng
estimar: 揣 chuāi 奉

fèng 尊 zūn
estrada: 路 lù
estragar: 败 bài
estrangeiro: 外wài
estranho: 奇 qí 疏 shū
estratégia: 策 cè
estrategizar: 谋móu
estreito: 狎 xiá
estudar: 学 xué
estupidez: 愚 yú
estúpido: 顽wán

esvaziar: 虚 xū
eterno: 常 cháng
etiqueta: 礼 lǐ
eu: 我wǒ 吾wú
evanescente: 涣 huàn
evento: 事 shì
evitar: 忌 jì 免miǎn
exagerar: 夸 kuā
exalar: 吹 chuī
exaltar: 尚 shàng
examinar: 察 chá 览 lǎn
exatamente: 当 dāng
exaurir: 竭 jié
exausto: 儽 léi 穷 qióng
excessivo: 甚 shén
excesso: 盈 yíng 余 yú
exceto: 除 chú
excitado: 熙 xī
excremento: 粪 fèn
exemplo: 譬 pì
exercer: 施 shī
exército: 兵 bīng 军 jūn
戎 róng 师 shī

exibir: 陈 chén 见 jiàn
exibir-se: 耀 yào
existência: 存 cún
existir: 存 cún
expandir: 益 yì 张

zhāng
experienciar: 涉 shè
extenso: 恢 huī
externo: 外wài
extinguir: 绝 jué 灭miè
extrair: 采 cǎi
extravagante: 奢 shē
extremamente: 超 chāo 
甚 shén

extremidade: 极 jí
extremo: 太 tài 泰 tài
fácil: 轻 qīng 易 yì
facilmente: 易 yì
faixa: 带 dài
falar: 言 yán
falha: 病 bìng 咎 jiù 瑕

xiá



falhar: 败 bài
falho: 纇 lèi
falsidade: 伪wěi
falso: 伪wěi
faltar: 缺 quē
fama: 名míng
família: 家 jiā 姓 xìng
fantasma: 鬼 guǐ
favor: 宠 chǒng
favorecer: 尚 shàng
fazer: 令 lìng 为wèi 制

zhì 作 zuò
fazer algo: 将 jiāng
fechado: 闷mèn
fechar: 关 guān 阖 hé 
塞 sāi

feio: 恶 è
feixe: 梁 liáng
felicidade: 福 fú
feliz: 乐 lè
fêmea: 牝 pìn
feminino (animal): 雌

cí
ferir: 劌 guì 伤 shāng
feroz: 猛měng
ferroar: 螫 shì
festival: 祭 jì
fezes: 粪 fèn
ficar: 稽 jī
ficar com: 取 qǔ
ficar na ponta dos pés: 
企 qǐ

figura: 图 tú
filho: 儿 ér 子 zǐ
fim: 殆 dài 穷 qióng
final: 终 zhōng
fino: 薄 bó 淡 dàn 毫

háo 细 xì
firme: 刚 gāng 固 gù 坚

jiān
fixar: 定 dìng
fixo: 常 cháng
flauta: 籥 yuè
flexível: 柔 róu
flor: 华 huá

fluir: 冲 chōng
flutuar: 泛 fàn 飘 piāo
fluxo: 流 liú
fole: 橐 tuó
fome: 饥 jī
fora: 外wài
força: 力 lì
forçar: 强 qiáng 责 zé
forma: 形 xíng 状

zhuàng
fortalecer: 强 qiáng
forte: 强 qiáng 壮

zhuàng
fraco: 薄 bó 羸 léi 弱

ruò
frágil: 脆 cuì
frase: 辞 cí
fraude: 弊 bì
frente: 前 qián
frente, à: 先 xiān
frequentemente: 常

cháng
frio: 寒 hán
fronteira: 徼 jiǎo
frugalidade: 俭 jiǎn
frustrar: 挫 cuò
fruto: 实 shí
frutos: 果 guǒ
fugir: 亡wáng
fundação: 基 jī
fundo: 资 zī
funeral: 丧 sāng
galo: 鸡 jī
galopar: 骋 chěng
galope: 骋 chěng
ganhar: 得 dé
gargalhar: 笑 xiào
garra: 爪 zhǎo
gasto: 敝 bì
gelo: 冰 bīng
general: 将 jiāng
genérico: 常 cháng
generoso: 繟 chǎn 厚

hòu
gênio: 巧 qiǎo

gentil: 和 hé 善 shàn
gentileza: 善 shàn
geral: 常 cháng
geralmente: 常 cháng
gerar: 生 shēng
glória: 荣 róng
glorioso: 熙 xī
gostar: 爱 ài
governar: 治 zhì
governo: 政 zhèng 治

zhì
grande: 大 dà 丰 fēng 
孔 kǒng

gravura: 图 tú
grosseiro: 妄wàng
guardar: 藏 cáng 怀

huái 积 jī 居 jū 守
shǒu 卫wèi

guerra: 戎 róng 战 zhàn
guiar (veículo/animal): 
乘 chéng

há muito tempo: 早 zǎo
hábil: 能 néng 善 shàn
habilidade: 功 gōng 伎

jì 巧 qiǎo
habilidoso: 贤 xián
habitar: 处 chǔ
Harmonia: 德 dé
harmonia: 和 hé 顺

shùn
harmonioso: 和 hé
herdar: 受 shòu
hesitante: 豫 yù
hipocrisia: 伪wěi
homem: 夫 fū
honesto: 淳 chún 敦

dūn 廉 lián
honra: 贵 guì 荣 róng 
誉 yù

hóspede: 客 kè
humilde: 和 hé 贱 jiàn
igual: 均 jul
igualmente: 同 tóng
ilógico: 讷 nè
Iluminação: 明míng



iluminado: 明míng
iluminar: 明míng
imagem: 图 tú 象 xiàng
imediatamente: 乐 lè
imenso: 恢 huī
imóvel: 犹 yóu
impedir: 妨 fáng
imperador: 帝 dì 王

wáng
impetuoso: 躁 zào
importante: 要 yào 重

zhòng
importar-se: 介 jiè
imposto: 税 shuì
inclinar: 倚 yǐ
incompleto: 曲 qū 缺

quē
incompreensível: 惚 hū
indignação: 怒 nù
indignado: 怒 nù
indivíduo: 夫 fū
inexplicável: 恍 huǎng
inferior: 次 cì
infortúnio: 祸 huò
ingênuo: 浑 hún
início: 始 shǐ
inimigo: 敌 dí
injúria: 害 hài 贼 zéi
injustiça: 屈 qū
inoportuno: 妄wàng
insensível: 薄 bó
inseto: 虫 chóng
insistir: 强 qiáng
inspecionar: 稽 jī 视 shì
instrumento: 器 qì
insultar: 侮wǔ
inteiro: 全 quán
inteligência: 慧 huì 灵

líng 明míng 智 zhì
interminável: 绵mián
interrogar: 诘 jié
intersecção: 交 jiāo
intimidade: 亲 qīn
intimidar: 惧 jù
íntimo: 亲 qīn

invariável: 常 cháng
invejar: 忌 jì
inverno: 冬 dōng
inverter: 反 fǎn
investigar: 稽 jī 诘 jié
invisível: 夷 yí
ir: 去 qù
ir em direção a: 往

wǎng
irrestrito: 肆 sì
irrisório: 毫 háo
isca: 饵 ěr
isto: 此 cǐ
já: 既 jì 已 yǐ
jade: 玉 yù
janela: 牖 yǒu
justiça: 义 yì
justo: 公 gōng 均 jūn
lado claro duma colina:
阳 yáng

lado escuro duma 
colina: 阴 yīn

ladrão: 盗 dào 贼 zéi
lama: 垢 gòu 浊 zhuó
lamacento: 浊 zhuó
lamento: 泣 qì
lâmina: 刃 rèn
lançar (longe/fora): 扔

rēng
lateral: 倚 yǐ
lavar: 涤 dí
leal: 忠 zhōng
lei: 法 fǎ
lembrar: 肖 xiào
lentamente: 徐 xú
ler: 览 lǎn
levantar: 举 jǔ 起 qǐ
levar a sério: 介 jiè
leve: 薄 bó 淡 dàn 轻

qīng
lidar: 处 chǔ
líder: 长 zhǎng
liderança: 君 jūn
liderar: 行 xíng
limite: 殆 dài 介 jiè 穷

qióng 埏 shān
limpidez: 清 qīng
límpido: 清 qīng
liso: 夷 yí
lisonjear: 阿 ē
livrar-se de: 除 chú
lodo: 浊 zhuó
lodoso: 浊 zhuó
longe: 远 yuǎn
longevidade: 寿 shòu
longo: 长 cháng
lotado: 狎 xiá
louco: 狂 kuáng
louvar: 祀 sì
lutar: 搏 bó 抗 kàng
luto: 哀 āi 丧 sāng
luz: 光 guāng 明míng
macho: 牡mǔ
macho (animal): 雄

xióng
maduro: 熟 shú
mãe: 母mǔ
magnífico: 华 huá
maior: 太 tài
mais: 多 duō 弥mí 愈

yù 至 zhì
majestade: 威wēi
mal: 害 hài
mancha: 垢 gòu
maneira: 径 jìng
manejar: 持 chí 处 chǔ 
执 zhí

manejar um assunto: 将
jiāng

manejo: 司 sī
manhã: 朝 zhāo
manter: 保 bǎo 常

cháng 养 yǎng
manter junto à roupa: 
揣 chuāi

mão: 手 shǒu
mar: 海 hǎi
maravilha: 妙miào
marca: 迹 jī
marido: 夫 fū



mas: 而 ér 却 què
masculino (animal): 雄

xióng
matar: 杀 shā
mau: 恶 è
máximo: 至 zhì
medo: 恐 kǒng
meio: 中 zhōng
melancolia: 忧 yōu
melhor parte: 华 huá
menos: 少 shǎo 少 shǎo
mente: 心 xīn
mercado: 市 shì
merecer: 配 pèi
mérito: 功 gōng
mesmo: 同 tóng
mestre: 师 shī 司 sī 主

zhǔ
metal: 金 jīn
meticuloso: 彻 chè
método: 法 fǎ
migrar: 徙 xǐ
mil: 千 qiān
mínimo: 毫 háo 微wēi 
细 xì

ministro: 臣 chén
misterioso: 奥 ào
misturar: 混 hùn 和 huó
modelo: 式 shì
moderação: 啬 sè
modificar-se: 动 dòng
modo: 径 jìng
momentâneo: 偷 tōu
momento: 时 shí
monarca: 君 jūn
monstruosidade: 妖 yāo
montar: 登 dēng
moral: 气 qì
moralista: 礼 lǐ
morrer: 死 sǐ
morte: 死 sǐ
mostrar: 陈 chén 见

jiàn 示 shì
mostrar intimidade ou 

familiaridade: 狎 xiá

motivo: 故 gù
mover: 动 dòng
movimento: 动 dòng
movimento para fora: 
出 chū

mudança: 易 yì
mudar (atitude ou 

sentimento): 渝 yú
muito: 超 chāo 多 duō 
孔 kǒng 甚 shén 愈
yù

muitos: 百 bǎi 伯 bó 纷
fēn 数 shǔ 众 zhòng

multidão: 众 zhòng
multiplicar: 滋 zī
murcho: 枯 kū
músculo: 筋 jīn
música: 音 yīn 乐 yuè
mutuamente: 相 xiāng
nação: 邦 bāng 国 guó
nada: 无wú
não: 不 bù 非 fēi 莫mò
无wú 勿wù

nascer: 生 shēng
nata: 华 huá
natural: 浑 hún
naturalmente: 自 zì
Natureza: 道 dào
natureza: 质 zhì 
navio: 舟 zhōu
necessariamente: 必 bì
nefrita: 琭 lù
negar: 辞 cí
negócios de Estado: 公

gōng
negro: 黑 hēi
nenhum: 莫mò
netos: 孙 sūn
ninguém: 莫mò
ninharia: 刍 chú
nível: 层 céng
nó: 约 yuē
nobre: 贵 guì 君 jūn
nobre (membro da 

nobreza): 侯 hóu

noite: 晚wǎn
nome: 名míng 字 zì
nome de família: 姓

xìng
nomear: 称 chēng 名

míng
norma: 常 cháng 则 zé
normal: 常 cháng
normalmente: 常 cháng
nós: 我wǒ 吾wú
novamente: 又 yòu
nove: 九 jiǔ
novo: 新 xīn
nu: 赤 chì
numerosos: 百 bǎi 纷

fēn 众 zhòng
nutrir: 食 shí 滋 zī
obedecer: 服 fú
objetos: 货 huò
obscuro: 冥míng
observar: 察 chá 观

guān
obstáculo: 害 hài
obstinado: 顽wán
obstrução: 闭 bì
obstruir: 妨 fáng
obter: 得 dé 为wèi
óbvio: 彰 zhāng 昭

zhāo
ocasião: 时 shí
oceano: 海 hǎi
oco: 洼wā
ocultar: 蔽 bì 隐 yǐn
oculto: 夷 yí 隐 yǐn
ocupar: 处 chǔ
ocupar o lugar de: 代

dài
odiar: 恶wù
ódio: 怒 nù
odioso: 怒 nù
oficial: 臣 chén
oficial de Estado: 官

guān
ofuscar: 耀 yào
olhar: 窥 kuī 览 lǎn 视



shì 望wàng
olho: 目mù
omitir: 遗 yí
opaco: 混 hùn
operar: 营 yíng
opor: 反 fǎn
ora: 或 huò
ordem: 命mìng
ordenar: 令 lìng
ordinário: 常 cháng
orelha: 耳 ěr
organismo: 物wù
órgão: 官 guān 器 qì
orgulhoso: 骄 jiāo
origem: 本 běn 根 gēn 
始 shǐ

orvalho: 露 lù
osso: 骨 gǔ
ou: 或 huò
ousado: 躁 zào
ousar: 敢 gǎn
outro: 彼 bǐ
ouvido: 耳 ěr
ouvir: 闻wén
paciente: 徐 xú
pacífico: 和 hé 平 píng
padrão: 式 shì
pai: 父 fù
país: 邦 bāng 国 guó
palácio: 朝 cháo
palavra: 辞 cí 言 yán
palha: 刍 chú
para: 于 yú
para isso: 故 gù
parar: 辍 chuò 已 yǐ 止

zhǐ
parcial: 倚 yǐ
parcimônia: 俭 jiǎn
parecer: 似 sì 象 xiàng
parecido: 如 rú 若 ruò
parente: 亲 qīn
partir: 离 lí 逝 shì
passado: 昔 xī
passar: 冲 chōng 过

guò 逝 shì 行 xíng

passo: 足 zú
paz: 和 hé
pé: 足 zú
pedir: 求 qiú 责 zé
pedra: 石 shí
pedra semelhante à 

jade: 琭 lù
pegada: 迹 jī
pegar: 采 cǎi
peixe: 鲜 xiān 鱼 yú
pelado: 赤 chì
pena: 哀 āi
penetrante: 彻 chè
pensamento: 神 shén
pequeno: 薄 bó 小 xiǎo
percepção: 明míng
perder: 丧 sàng 失 shī 
脱 tuō 亡wáng 遗 yí

perdido: 迷mí
perigo: 殆 dài
perigoso: 殆 dài
permanecer: 稽 jī 立 lì
permanente: 常 cháng
permitir: 容 róng 使 shǐ
perpassar: 冲 chōng
perpétuo: 常 cháng
perseguir: 据 jù 攫 jué
pesado: 重 zhòng
peso: 重 zhòng
pessoa: 人 rén
pessoal: 私 sī
picar: 螫 shì
piedade: 哀 āi
piedade filial: 孝 xiào
pingar: 降 jiàng
piso: 层 céng
pista: 迹 jī
planejar: 筹 chóu 谋

móu 图 tú
planície: 川 chuān
plano: 策 cè 朴 pǔ
plantação: 田 tián
plataforma: 台 tái
plenitude: 厚 hòu
pó: 尘 chén 垢 gòu

pobre: 贫 pín 穷 qióng
pobreza: 寡 guǎ
poder: 得 dé 可 kě 能

néng 威wēi
poder público: 公 gōng
poderoso: 强 qiáng
pois: 以 yǐ
pólo: 极 jí
ponta: 末mò 隅 yú
popular: 俗 sú
por: 以 yǐ 置 zhì
por isso: 故 gù
por um longo tempo: 
久 jiǔ

porta: 户 hù 门mén
portanto: 故 gù
pouco: 寡 guǎ 少 shǎo 
希 xī

povo: 民mín
praticar: 处 chǔ 为wèi
precário: 偷 tōu
precaução: 啬 sè
precioso: 宝 bǎo 贵 guì
prejudicar: 妨 fáng 伤

shāng
preparar: 筹 chóu 建

jiàn
presente: 今 jīn
presentear: 奉 fèng
presságio: 兆 zhào
prestígio: 威wēi 誉 yù
presunçoso: 矜 jīn
preto: 黑 hēi
primavera: 春 chūn
primeiro: 首 shǒu 先

xiān
princípio: 常 cháng
princípio feminino do 

yin-yang: 阴 yīn
princípio masculino do 

yin-yang: 阳 yáng
privado: 私 sī
problema: 纷 fēn 患

huàn
proclamar: 称 chēng



produto para fora: 出
chū

professor: 师 shī
profissional: 司 sī
profundo: 奥 ào 厚 hòu 
深 shēn 微wēi 玄
xuán 渊 yuān 湛 zhàn

prognóstico: 兆 zhào
proibição: 讳 huì
proliferar: 生 shēng
promessa: 诺 nuò
promover: 兴 xīng
proprietário: 主 zhǔ
prosperidade: 福 fú
prostrar-se: 伏 fú
proteger: 保 bǎo 覆 fù 
守 shǒu 卫wèi

prover: 资 zī
provisório: 偷 tōu
próximo: 次 cì 亲 qīn
público: 公 gōng
punição: 咎 jiù
pupilo: 徒 tú
puro: 淳 chún
quadrado: 方 fāng
quarto: 室 shì
quase: 殆 dài 几 jǐ
quatro: 四 sì
quatro cavalos: 驷 sì
que, o: 何 hé
quebrar: 裂 liè
quem: 孰 shú 谁 shuí
quente: 热 rè
querido: 亲 qīn
quieto: 澹 dàn 寂 jì 静

jìng 宁 níng
raio: 梁 liáng
raio da roda: 辐 fú
raiz: 本 běn 根 gēn
rancor: 怒 nù
rancoroso: 怒 nù
raro: 希 xī
rastro deixado por 

veículo: 辙 zhé
razão: 故 gù

real: 真 zhēn
realização: 成 chéng
realizar: 遂 suì 行 xíng
realmente: 诚 chéng
receber: 受 shòu 迎

yíng
receptivo: 容 róng
reconhecido, ser: 名

míng
recuperar: 復 fù
recuperar-se: 愈 yù
recusar: 抗 kàng
rede: 网wǎng
reduzir: 损 sǔn
refinado: 致 zhì
refletir: 览 lǎn
região: 域 yù
regra: 则 zé
regular: 常 cháng
rei: 王wáng
rejeitar: 辞 cí
relação: 与 yǔ
remover: 拔 bá 除 chú
renovar-se: 愈 yù
reparar: 修 xiū
repelir: 攘 rǎng
repentino: 恍 huǎng 骤

zhòu
repetir: 復 fù
reportar: 报 bào
reprimir: 抑 yì
reprovação: 怨 yuàn
reputação: 名míng 誉

yù
requerer: 求 qiú
resguardado: 窈 yǎo
residir: 居 jū
resistente: 常 cháng
resistir: 常 cháng 抗

kàng
resolução: 介 jiè
resolver: 介 jiè
respeitar: 畏wèi 重

zhòng 尊 zūn
respeitoso: 俨 yǎn

responder: 报 bào 应
yīng

responsável: 司 sī
ressecado: 槁 gǎo
ressentimento: 怨 yuàn
restringir: 克 kè 抑 yì 
镇 zhèn

restrito: 歙 xī 狎 xiá
resultados: 果 guǒ
resultar: 成 chéng
resultar em: 致 zhì
retidão: 正 zhèng 直

zhí
retirar: 脱 tuō
reto: 夷 yí 直 zhí
retornar: 反 fǎn 归 guī 
还 huán 退 tuì

retroceder: 退 tuì
retrucar: 辩 biàn
reunir: 和 huó
revelar: 曰 yuē
reverenciar: 奉 fèng
riacho: 溪 xī
rico: 富 fù
rígido: 强 qiáng
rinoceronte: 兕 sì
rio: 川 chuān 江 jiāng
riqueza: 财 cái
rir: 笑 xiào
ritual: 礼 lǐ
roubar: 盗 dào
roubo: 贼 zéi
rouco: 嗄 shà
roupa: 衣 yī
roupa grossa: 褐 hè
roupas: 服 fú
rugir: 号 hào
ruim: 恶 è
rústico: 鄙 bǐ 愚 yú 拙

zhuō
sabedoria: 识 shí
saber: 识 shí 知 zhī
saber profundamente: 
通 tōng

sábio: 圣 shèng



sabor: 味wèi
saborear: 甘 gān
sacrifício: 祭 jì
sair: 脱 tuō
sala: 室 shì 堂 táng
salvar: 救 jiù
satisfazer: 遂 suì
satisfazer-se: 乐 lè
satisfeito: 厌 yàn
seco: 槁 gǎo 枯 kū
secreto: 窈 yǎo
secundário: 偏 piān
seguir: 常 cháng 从

cóng 随 suí 徒 tú 行
xíng

seguir o padrão: 袭 xí
segundo: 次 cì
segurar: 取 qǔ 盛 shèng
seguro: 泰 tài 夷 yí
seis: 六 liù
sem: 没méi 无wú
sem freios: 肆 sì
sem gosto: 淡 dàn
sem sentido: 淡 dàn
semelhante: 如 rú 若

ruò
semente: 实 shí
sempre: 常 cháng
senhor feudal: 臣 chén
sentar: 坐 zuò
sentido: 名míng
separar: 解 jiě 泮 pàn 
散 sàn

separar-se: 裂 liè
ser: 是 shì 物wù
ser chamado: 名míng 
谓wèi

ser derrubado: 蹶 jué
ser reconhecido: 名

míng
ser tido como: 为wèi
ser útil: 济 jì
sereno: 繟 chǎn 澹 dàn 
静 jìng 宁 níng

sério: 重 zhòng

servir: 奉 fèng 服 fú
seu: 其 qí
severidade: 威wēi
severo: 峻 ago
si próprio: 己 jǐ 自 zì
significado: 名míng
silencioso: 廖 liào
sim: 诺 nuò
similar: 如 rú 若 ruò
simples: 浑 hún 朴 pǔ
simplificar: 解 jiě
simulacro: 妖 yāo
sinal: 兆 zhào
sinceridade: 信 xìn
sincero: 诚 chéng 笃 dǔ
敦 dūn

sistema: 制 zhì
situação: 势 shì
situação (comparação):
况 kuàng

só: 独 dú 孤 gū
soberania: 君 jūn
sobre: 于 yú
sobrevivência: 常

cháng
sociedade: 社 shè
sofisticado: 博 bó
sofrimento: 辱 rǔ
solene: 俨 yǎn
solicitar: 求 qiú
sólido: 固 gù 坚 jiān 实

shí
solitário: 孤 gū
som: 声 shēng 音 yīn
somar: 加 jiā
somente: 独 dú 唯wéi 
惟wéi

soprar: 吹 chuī
sorte: 吉 jí
sortidos: 什 shén
sovina: 啬 sè
sozinho: 独 dú 唯wéi 
惟wéi

sua: 其 qí
suave: 轻 qīng 柔 róu

subir: 登 dēng
subjugar: 伐 fá
submergir: 没mò
substituir: 代 dài
subúrbio: 郊 jiāo
suficiente: 足 zú
sugar: 歙 xī
sujeira: 垢 gòu
superar: 克 kè
superestimar: 夸 kuā
supérfluo: 赘 zhuì
superior: 上 shàng
superstição: 妖 yāo
suplente: 偏 piān
suportar: 克 kè 托 tuō
surdo: 聋 lóng
surgir: 出 chū 生 shēng 
制 zhì

surpreendente: 奇 qí
surpresa: 惊 jīng
suspender: 举 jǔ
suspiro: 嘘 xū
sustentar: 养 yǎng
sustentável: 常 cháng
sutil: 微wēi
sutileza: 妙miào
sutilmente: 几 jǐ
tabu: 讳 huì
talento: 伎 jì
talhar: 斲 zhuó
talvez: 或 huò
também: 也 yě 亦 yì
tampar: 盖 gài
tapar: 盖 gài
taxa: 税 shuì
temer: 惧 jù 畏wèi
temperança: 啬 sè
tendão: 筋 jīn
tendência: 常 cháng 则

zé
tentar (fazer um 

esforço): 强 qiáng
ter: 有 yǒu
tido como, ser: 为wèi
terminar: 已 yǐ



Terra: 地 dì
terra: 土 tǔ
território: 域 yù
terrível: 凶 xiōng
tesouro: 宝 bǎo
tigre: 虎 hǔ
tipo de colar: 珞 luò
tocar: 搏 bó
todos: 各 gè 皆 jiē 万

wàn
tolerante: 容 róng
tolo: 愚 yú
tomado por ervas 

daninhas: 芜wú
tomar à força: 攘 rǎng
tornar-se: 成 chéng 以

yǐ
torre: 台 tái
torto: 屈 qū 曲 qū 枉

wǎng
trabalho árduo: 勤 qín
traição: 贼 zéi
traje: 被 bèi
tranca: 楗 jiàn
trancar: 闭 bì 关 guān
tranquilo: 安 ān 繟

chǎn 澹 dàn 静 jìng 
宁 níng 泰 tài

transbordar: 盈 yíng
transformar: 改 gǎi
transformar-se: 化 huà
trava: 楗 jiàn
três: 三 sān
trilha: 径 jìng 路 lù
triste: 悲 bēi
tristeza: 哀 āi 忧 yōu
trivial: 淡 dàn
trocar: 兑 duì 涣 huàn
trono: 君 jūn
tudo: 皆 jiē 周 zhōu
um: 一 yī
união: 合 hé
unidade: 一 yī
unir: 并 bìng 兼 jiān 配

pèi

unir-se: 合 hé 同 tóng
universal: 普 pǔ
usar: 以 yǐ 用 yòng
uso: 用 yòng
usual: 恒 héng
utensílio: 器 qì
utilidade: 利 lì 用 yòng
útil, ser: 济 jì
vacilar: 忒 tè
vagão: 舆 yú
vale: 谷 gǔ
valor: 穀 gǔ
valorizar: 贵 guì 尚

shàng
variados: 什 shén
vários: 百 bǎi 纷 fēn 几

jǐ 数 shǔ 众 zhòng
vasto: 广 guǎng 恢 huī
vazio: 洼wā 无wú 虚

xū
veículo: 舆 yú 辎 zī
veículo com rodas: 车

chē
velho: 老 lǎo
velocidade: 驰 chí
veneno: 毒 dú
venenoso: 毒 dú
vento: 风 fēng
vento em lugares altos: 
飂 liù

ver: 见 jiàn 览 lǎn 望
wàng

verdadeiro: 真 zhēn
vergonha: 垢 gòu
vertical: 直 zhí
vestir: 被 bèi
vezes: 倍 bèi
viagem: 行 xíng
viajante: 行 xíng
viajar: 行 xíng
vício: 妖 yāo
vida: 活 huó 命mìng 
生 shēng

vigor: 魄 pò
vila: 乡 xiāng

vilipendiar: 侮wǔ
violento: 猛měng 武

wǔ
vir: 来 lái
virtude: 德 dé
virtuoso: 善 shàn 贤

xián
visitar: 望wàng
visualizar: 图 tú
vitória: 胜 shèng
viver: 居 jū
vivo: 神 shén
vizinho: 邻 lín
voltar: 復 fù 归 guī
vontade: 志 zhì
voz: 声 shēng
vulgar: 鄙 bǐ












