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Resumo 

 

O tema deste trabalho é o estudo de quatro casos tradutórios, mediante a análise 

semântica das expressões chinesas a traduzir, e a problematização de traduções já 

existentes para língua inglesa (também algumas traduções para francês e espanhol), 

tendo em vista a determinação das melhores soluções tradutórias para português 

europeu.. São estes casos três termos e uma passagem, onde é comunicado 

implicitamente um quarto termo, que pertencem ao corpus do discurso político chinês 

dos séculos XX e XXI.  

As problemáticas emergentes do nosso confronto, numa perspectiva tradutória, 

com estes casos derivam do facto de estas expressões veicularem mais do que aquilo 

que possamos considerar ser o seu sentido estrito e essencial, tal como o podemos achar 

numa definição de dicionário. A compreensão do seu carácter problemático exigirá a 

introdução de uma abordagem teórica que nos permita possuir uma compreensão mais 

ampla do seu sentido. Esta compreensão é aquela que emerge de uma Semântica 

Cognitiva, enquanto disciplina central da Linguística Cognitiva, que nos fornece as 

ferramentas conceptuais com que empreenderemos a nossa análise. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Cognitiva, Semântica Cognitiva, compreensão 

enciclopédica do sentido linguístico, frame. 
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Abstract 

 

 The theme of this work is the study of four translation cases, through the 

semantic analysis of the Chinese expressions, and the problematization of already 

existing English translations (also some French and Spanish cases), with the goal of 

finding the best European Portuguese translation. These cases are three terms and a 

passage, where a fourth term is implicitly communicated, which belong to the corpus of 

the 20th and 21st centuries Chinese political discourse. 

The problems that emerge of our confrontation with these cases, from a 

translational perspective, derive from the fact that these expressions convey more than 

what we could consider as being its strict and essential meaning, as we might find on a 

dictionary definition. To understand problematic nature of these cases, we will need to 

introduce a theoretical approach that will allow us to have a more comprehensive 

understanding of its meaning. This is the understanding of the linguistic meaning that 

emerges from the studies in Cognitive Semantics, which provide us with the conceptual 

tools we will use on our analysis. 

 

KEYWORDS: Cognitive Linguistics, Cognitive Semantics, encyclopedic understanding 

of meaning, frame. 
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Introdução 

  

 Este trabalho visa a análise semântica de certos termos políticos chineses em 

confronto com a sua tradução para inglês (serão ainda consideradas algumas traduções 

para espanhol e francês), e tendo em vista a determinação das melhores soluções 

tradutórias para português europeu. Há que considerar os termos políticos no evento da 

sua ocorrência, ou seja, tomar em linha de conta que foram proferidos em circunstâncias 

particulares, tendo também em linha de conta a sua dimensão histórica. 

 Os termos em análise são enumerados abaixo: 

 1º, a expressão “jiefang sixiang 解放思想”1 (tradução inglesa: “emancipate the 

mind”), tal como aparece no artigo “Jiefang sixiang, shishiqiushi, tuanjieyizhi 

xiangqian kan 解放思想，实事求是，团结一致向前看” (título inglês: “Emancipate 

the mind, seek truth from facts, and unite as one in looking to the future”), transcrição 

do discurso proferido por Deng Xiaoping durante a sessão de encerramento da 

Conferência de Trabalho do Comité Central do Partido Comunista da China, a 13 de 

Dezembro de 1978. 

 2º, a expressão “liang ge fanshi 两个凡是”, geralmente traduzida para inglês 

como “two whatevers”. O que será problematizado é a tradução da passagem do texto 

histórico “Xuehao wenjian zhuazhu gang 学好文件抓住纲” (traduções inglesas: “Study 

documents well and grasp key link” e “Maintain the theme of studying thoroughly”) que 

dá origem a esta expressão. Embora não se trate aqui de traduzir um termo que aparece 

explícito no corpo de um texto, trata-se ainda assim de traduzir uma passagem em que, 

como veremos, um determinado termo aparece de forma implícita numa leitura 

contemporânea dessa passagem, pelo que a sua tradução deve, como será argumentado, 

manter a presença implícita desse termo. A problemática do modo como “liang ge 

fanshi” aparece implícito no texto chinês, e de como essa implícitação deve aparecer na 

tradução, relaciona-se intimamente com os temas que abordarei na análise da tradução 

dos outros termos, o que permitirá reforçar os fundamentos da minha argumentação. 

 3º, o termo “xiaokang 小康”, tal como usado por Deng Xiaoping em diversos 

dos seus textos reunidos nas suas Obras Escolhidas (Deng Xiaoping wenxuan 邓小平文

                                                           
1 Será inserida romanização pinyin ao longo desta obra antes de termos, expressões e citações em chinês. 
Serão excepção a esta prática todas as citações cujo texto chinês exceda as duas linhas. 
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选, edição em língua inglesa: Selected works of Deng Xiaoping), e na perspectiva da sua 

relação com usos anteriores, e ainda com o termo “datong 大同”, a seguir apresentado. 

 4º, a problematização da tradução de “xiaokang 小康” levar-nos-á a considerar 

um outro termo, “datong 大同”, tal como este ocorre, num primeiro momento, em 

contraposição com “xiaokang 小康”, numa passagem do clássico confucionista Registo 

dos Ritos (Liji 礼记) e, posteriormente, nos textos de Kang Youwei, Sun Yat-sen2 e, 

sobretudo, Mao Zedong.  

 Porquê estes termos e qual a pertinência de os tomar por objecto de uma 

investigação no âmbito dos estudos de tradução? 

 Primeiramente, porque todos estes são termos políticos (ou, num dos casos, uma 

passagem em que o termo aparece implícito) que se afiguram problemáticos em 

ambiente tradutório. No entanto, este, como qualquer trabalho académico, na medida 

em que se oferece à apreciação por especialistas, deverá, obviamente, alertar para os 

problemas de tradução, e as análises e possíveis soluções apresentadas, deverão servir 

não só o interesse particular de quem o redige, mas também de quem eventualmente o 

irá ler. 

 Como tal, a análise confrontativa destes termos com as respectivas traduções 

deve ser aqui tomada como forma de abordar uma série de temas e problemas relativos 

a situações recorrentes no trabalho de tradução. 

 Trata-se de dar corpo a situações em que o tradutor não encontra uma tradução 

já estabelecida para um termo do texto de partida que ele considere capaz de abarcar 

todo o sentido desse termo, e é obrigado a debater-se com o(s) seu(s) sentido(s), 

confrontando-o com uma série de soluções na língua de chegada.  

No âmbito desta situação-tipo podemos pensar em vários sub-tipos, que podem 

ou não conviver numa mesma situação concreta. Entre estes, revelam-se no presente 

trabalho, pelo menos, os seguintes:  

− O tradutor depara-se com um termo político no texto de partida que apresenta 

uma complexidade polissémica que os termos que encontra de imediato no 

léxico da língua de chegada parecem não conseguir veicular, tendo de reflectir 

até que ponto é relevante preservar essa polissemia, e de que modo tal será 
                                                           
2 Usou-se ao longo deste trabalho os nomes de pessoas, terras, instiuições, etc. segundo sua romanização 
em pinyin, por exemplo: Mao Zedong, Beijing, Guomindang. As duas excepções são os nomes de Sun 
Yat-sen e Chiang Kai-shek, por continuarem a ser largamente chamados por esta romanização dos seus 
nomes cantoneses.  
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possível. 

− O termo de partida conota um quadro alargado de realidade (por exemplo, um 

contexto político particular a que está associado) para o qual o tradutor não 

encontra, à primeira vista, um termo na língua de chegada capaz de o veicular. 

− O tradutor depara-se com um termo que diz um conceito para o qual não 

encontra uma tradução já consagrada, e para o qual terá de criar uma forma de o 

dizer na língua de chegada. 

− O tradutor confronta-se com um equivalente estabelecido para um termo da 

língua de partida que ele sente que não transmite da melhor maneira possível o 

conceito dito por este termo, e tem de equacionar se usa o equivalente 

consagrado, ou se apresenta uma nova tradução. 

− O tradutor depara-se com um termo que não possui uma tradução única 

estabelecida, mas várias traduções possíveis, sendo que tem de considerar como 

lidar com esta multiplicidade, ou seja, procurar determinar qual a melhor 

tradução entre as soluções disponiveis ou, eventualmente, procurar uma outra 

tradução. 

  

 Quanto mais distante culturalmente – na dimensão semântica – e 

etimologicamente – na dimensão formal, fonética e gráfica (ela própria necessariamente 

veiculadora de cultura e sentido) – estiverem os termos a traduzir relativamente às 

soluções que possamos ter na língua de chegada, tanto maior é a probabilidade de 

ocorrência deste tipo de problemas.  

 Definindo as etapas do confronto com um problema de tradução terminológica, a 

primeira etapa acontece necessariamente antes de qualquer problematização, é a 

condição sine qua non para que se produza uma reflexão sobre um problema, qualquer 

problema: a consciência de algo como sendo problemático.  

 Poderia, de facto, deparar-me com a necessidade de traduzir estes termos sem 

que os tomasse como problemáticos, possuindo já o conhecimento de um termo 

estabelecido como seu equivalente na língua de chegada que eu aceitasse como sendo 

válido. Ou mesmo não possuindo ainda esse conhecimento, se eu tenho à mão 

ferramentas, como dicionários ou textos a que posso aceder onde este termo está já 

traduzido, que me permitem obter facilmente uma equivalência, se eu aceito essa 

equivalência como válida, o seu carácter problemático esgota-se no exigir de mim este 

esforço mínimo de procura da equivalência. Uma vez esta identificada e aceite como 
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válida, o seu carácter problemático desaparece. 

 A primeira etapa deste trabalho será, assim, alertar para o carácter problemático 

destes termos e de suas traduções apresentadas. 

 Possuir a consciência de um problema, conduz-nos à procura de saber a razão de 

ser desse problema. É inerente a este acto, quando bem sucedido, o indicar-nos desde 

logo o que devemos fazer para que o problema deixe de o ser. Perceber a razão de algo 

ser problemático significa perceber como esse algo deveria ser para deixar de ser 

problema.  

 Por exemplo, se tenho consciência de que os equivalentes que tenho ao meu 

dispor não dizem todo o sentido do termo a traduzir, compreendo que a solução para o 

problema seria ter um termo que veiculasse todo esse sentido. 

 Ao pensarmos num problema, procurando a sua razão de ser problema, esta por 

vezes surge-nos de forma imediata e muito clara. Mas, por vezes, acontece precisamente 

o contrário: temos a intuição de que estamos diante de um problema, mas não somos 

capazes de fixar no pensamento, de formular a razão de ele ser problema, por vezes 

porque não a conseguimos captar, ou por vezes porque nos faltam termos para dizer o 

seu conceito. 

 Por exemplo, pode acontecer que sinta que a tradução de um termo que aparece 

num dicionário é problemática, mas faltam-me os conceitos e os termos necessários 

para fixar uma explicação para o seu carácter problemático. 

 A segunda etapa deste trabalho será assim apresentar ferramentas conceptuais 

que permitam pensar e explicar o carácter problemático destes termos e suas traduções 

apresentadas.  

 A terceira etapa deste trabalho será, necessariamente, passar da teoria ao acto,  

usar essas ferramentas conceptuais no apuramento da razão de estes casos tradutórios 

serem problemáticos 

 Só assim, passando da intuição do problema, à sua formulação racional e à sua 

análise concreta, poderemos também estabelecer o seu carácter exemplar, e mostrar 

como as observações feitas a seu propósito e as ferramentas conceptuais usadas nessas 

observações se podem aplicar à reflexão sobre outros casos particulares. 

 Passamos, por fim, à última etapa do confronto com um problema de tradução 

terminológica, que coincide com a última tarefa deste trabalho: a reflexão sobre que 

equivalente escolher para traduzir o termo de partida. 

 A razão de ser problema de um problema dá-nos, como vimos, uma solução 
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ideal desse problema. No entanto, na prática verificamos, muitas vezes, que a solução 

ideal não é viável, e temos de nos conformar com uma solução de compromisso, ou de 

recurso, ou um remendo. Assim acontece também no acto de tradução. 

 Ainda assim, se conseguirmos formular racionalmente o que constitui o carácter 

problemático de uma tradução particular, tal permitir-nos-á, no futuro, ter logo à mão 

regras e princípios de determinação das melhores soluções tradutórias noutras situações 

concretas da actividade tradutória, e ainda ferramentas conceptuais com as quais operar 

novas problematizações e aprofundar o nosso conceito das possibilidades de execução 

concreta dos casos ideais de tradução. 

 É este, enfim, o objectivo primeiro que este trabalho se propõe a concretizar. 

 As problemáticas emergentes do nosso confronto, numa perspectiva tradutória, 

com os termos já apresentados derivam, como veremos, do facto de estes serem termos 

que dizem mais do que aquilo que possamos considerar ser o seu sentido estrito e 

essencial, tal como o podemos achar numa definição de dicionário. De facto, se aquilo 

que é expresso por esses termos se esgotasse neste sentido estrito e essencial, as 

traduções que deles encontrámos poderiam ser todas consideradas como correctas e não 

problemáticas.  

 Para considerar o seu carácter problemático, precisamos de uma abordagem 

teórica que nos permita entender a dimensão semântica dos termos políticos, e que dê 

conta da compreensão mais ampla da sua significação. Essa perspectiva é aquela em 

que se situa a Semântica Cognitiva, enquanto disciplina central da Linguística 

Cognitiva. 

 A Linguística Cognitiva permite-nos equacionar o espectro semântico dos 

termos políticos em estudo, ao caracterizar a forma e a estrutura da dimensão semântica 

da linguagem. Como tal, os dados fornecidos pela investigação nesta área, e os 

conceitos constituídos no âmbito da explicação desses dados, serão ferramentas muito 

úteis na análise das problemáticas tradutórias que nos ocuparão neste trabalho. 

 A perspectiva a partir da qual olharemos a linguagem e a problemática da 

tradução dos termos com que nos confrontaremos é, portanto, a da Semântica Cognitiva. 

A primeira parte deste trabalho visa a apresentação do enquadramento teórico em 

apreço, à luz dos conceitos de base que explicam e caracterizam o fenómeno linguístico. 

Esta primeira apresentação fornecer-nos-á, desde logo, as ferramentas conceptuais que 

serão usadas na análise das problemáticas tradutórias.  

 Na segunda parte do estudo, passamos à exposição e análise dos termos e 
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respectivas traduções, procurando identificar os problemas tradutórios, bem como a 

melhor forma de os resolver. 
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Parte I 

Enquadramento Teórico 
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Capítulo I 

A Linguística Cognitiva: definição de uma perspectiva investigatória. 

Linguagem, cognição, conceptualização, sentido e experiência 

 

 Como o nome indica, “Linguística Cognitiva” refere a prática e constituição de 

uma ciência da linguagem a partir de uma perspectiva determinada, dita pelo termo 

“Cognitiva”. Compreender o que seja esta perspectiva pressupõe adquirir o sentido 

deste termo que a especifica. 

 “Cognitiva” refere, antes de mais, a filiação desta linguística no projeto mais 

alargado da Ciência Cognitiva. O carácter cognitivo que qualifica a nossa linguística 

será, como tal, derivado daquele que qualifica a Ciência Cognitiva.  

 “Cognitiva” identifica aqui a “cognição” como o objecto de estudo.  Teremos 

então de ver o que se compreende, no domínio desta ciência e desta linguística, por 

“cognição”3.  

 Comecemos por consultar um dicionário geral que nos dê, antes das 

compreensões de especialidade, o que possa ser uma compreensão comum deste termo. 

O Houaiss: Dicionário da Língua Portuguesa (Houaiss, Villar et al. 2002: 978) diz-nos 

que “cognição” designa o «processo ou faculdade de adquirir um conhecimento» e, por 

extensão de sentido, o resultado ou conteúdo desse processo ou faculdade, «percepção, 

conhecimento».  

 Podemos, assim, começar por identificar o objecto de estudo da Ciência 

Cognitiva como sendo as faculdades ligadas à capacidade de aquisição de conhecimento 

(e por extensão a dimensão dos seus conteúdos susceptível de constituir ciência, i.e, as 

características gerais e regulares do seu acontecimento e organização). Estas faculdades 

são também chamadas, no âmbito do discurso em Ciência Cognitiva, “faculdades 

mentais” (identificando a mente como sendo o seu lugar), ou “inteligência”. 

 “Conhecimento”, no sentido de “cognição”, é de facto um termo muito usado no 

âmbito do discurso em Ciência Cognitiva, referindo-se ao conteúdo da cognição como 

faculdade e processo. A compreensão do seu sentido neste contexto é, no entanto, 

problemática, o que exige que digamos algo mais a seu respeito. “Conhecimento” pode 

                                                           
3 A presente apresentação parte das definições de “cognição” e do objecto de estudo da Ciência Cognitiva 
expostas nas seguintes obras: Bechtel 1999; Bly & Rumelhart 1999 (sobretudo p. xv); Harré 2002 
(sobretudo pp. 5-8); Osherson 1995 (sobretudo p. xi); Strickland 2001: 131-132; Thagard 2012. 
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ser compreendido (e será talvez predominantemente assim compreendido) como sendo 

os dados na mente que permitem afirmar com verdade o modo como os factos são ou 

não são. Neste sentido de conhecimento, não entram no seu âmbito, por exemplo, meras 

opiniões, conjecturas, dados perceptivos ilusórios, ou outras produções mentais, como o 

planeamento do dia de amanhã, ou realidades ideais e imaginárias.  

 Pelo contrário, no âmbito da Ciência Cognitiva, “conhecimento” designa toda a 

informação recebida, processada e construída pela mente – «mental representations and 

computations», nos termos de Bly e Rumelhart (1999: xv), referindo-se ao objecto de 

estudo da Ciência Cognitiva –, i.e., tudo aquilo que deste modo se constitui como dado 

na mente, independentemente do seu valor de verdade. É deste modo que deve ser, 

então, compreendido o conceito de “conhecimento” tal como usado ao longo deste 

trabalho. 

 Completando, então, a definição do objecto de estudo da Ciência Cognitiva, 

diremos que se trata de todas as faculdades da mente enquanto sistema de recepção, 

processamento, organização e construção de informação, entre elas: a percepção, a 

atenção, a memória, a imaginação, o pensamento, a decisão, o juízo, a conceptualização, 

etc. 

 Dito isto, em que sentido é então “cognitiva” a Linguística Cognitiva, de que 

forma se liga ela com o projecto mais geral de uma Ciência Cognitiva, ou dito ainda de 

outra forma, de que modo aparece a cognição na perspectiva investigatória da 

Linguística Cognitiva? 

 A Linguística Cognitiva é cognitiva no sentido em que estuda a linguagem na 

sua «função cognitiva» (Geeraerts & Cuyckens 2007: 5). Mas que função cognitiva é 

essa? De que modo se enquadra ela no sistema geral da cognição humana?  

 Langacker (1987: 57-58) caracteriza a gramática “interna”, a «representação 

psicológica de um sistema linguístico», como sendo constituída a partir de «unidades 

linguísticas» (p. 57, tradução minha), as quais são «a structure that a speaker has 

mastered quite thoroughly to the extent that he can employ it in a largely automatic 

fashion, without having to focus his attention specifically on its individual parts or their 

arrangement» (ibidem). Langacker identifica três tipos de unidades linguísticas: 

unidades fonológicas (ou a sua representação gráfica, no caso da língua escrita), 

unidades semânticas e unidades simbólicas. 

 As unidades fonológicas são os sons de uma língua a que um falante nativo 

recorre sem dificuldade e de forma automática no uso dessa língua, ao contrário de um 
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falante estrangeiro que tem de aprender a pronunciar esses sons mediante uma esforço 

reflexivo sobre o modo como eles são produzidos. Entre as unidades fonológicas 

incluem-se não só os sons básicos de uma língua, mas também sílabas, palavras, 

expressões familiares e mesmo frases mais longas. 

 As unidades semânticas são os conceitos estabelecidos de um determinado 

contexto linguístico. Tal como com a aprendizagem de sons, a aprendizagem de um 

novo conceito exige um «esforço construtivo» por parte do aprendente:  

«In learning what an unicorn is, for example, a person pays explicit attention to its 

horselike character, to the fact that it has just a single horn, and to the location of this 

horn on its head. Once the notion has the status of a unit, he evokes these 

specifications as a familiar gestalt, and need not attend to them individually» (p. 58). 

 Por fim temos a unidade simbólica, a qual é constituída pela relação 

convencionalizada entre uma unidade fonológica, que possui o valor de símbolo, e uma 

unidade semântica, a ideia simbolizada e expressa por aquele símbolo, e que se constitui 

como o seu sentido. 

 A partir desta formulação, que aqui tomamos como modelo abrangente geral da 

estrutura da linguagem no quadro da Linguística Cognitiva, podemos identificar as 

seguinte teses e compreensões gerais desta perspectiva investigatória: 

 Nela se identifica, em primeiro lugar, a função simbólica como sendo a função 

primeira da linguagem, na medida em que ela é constituída em unidades simbólicas 

formadas na relação convencional entre unidades fonológicas, como dimensão formal e 

simbolizante, e unidades semânticas, como dimensão de conteúdo e sentido. 

 Esta é a função essencial da linguagem, e está por isso subjacente, como 

condição de possibilidade, a todas as outras funções que atribuímos à linguagem no seu 

uso, como seja a comunicação, o pensamento racional, a organização do pensamento e 

do conhecimento, etc. 

 Em segundo lugar, é imanente a esta formulação a tese de que aquilo que é 

simbolizado pela dimensão formal da linguagem (as unidades fonológicas) são as 

representações das realidades construídas pela nossa mente. Ou seja, a estrutura 

semântica da linguagem (o sentido das unidades linguísticas) é identificada com a 

estrutura conceptual na nossa mente. Deste modo, Talmy (2000: 4) afirma que: 

 «The word “semantic” simply refers to the specifically linguistic form of the more 

generic notion “conceptual.” Thus, general conception (…) includes linguistic 
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meaning within its greater compass. And while linguistic meaning (…) apparently 

involves a selection from or constraints on general conception, it is qualitatively of a 

piece with it». 

 Não se trata aqui de afirmar que tudo aquilo que pode ser por nós pensado é 

limitado pela possibilidade de esse pensamento ou conceptualização ser formulado 

linguisticamente. Pelo contrário, a tese dominante no âmbito da Linguística Cognitiva 

afirma que possuímos muitos mais conceitos do que aqueles que são expressos na 

linguagem – i.e., os sentidos associados à unidades linguísticas –, e que estes 

constituem apenas um sub-conjunto dos conceitos que possuímos e podemos produzir 

(Evans, Bergen & Zinken 2007: 10).  

 Langacker (1987: 60) dá o exemplo da área entre a base do nariz e o lábio 

superior onde cresce o bigode da qual temos um conceito, mas para a qual não temos 

uma palavra. Podemos ainda considerar como prova deste facto, fenómenos como a 

falta de palavras que sentimos por vezes para expressar alguma ideia, ou a necessidade 

de inovação linguística que permita nomear um certo conceito para o qual não existe 

ainda expressão, como tantas vezes acontece, por exemplo, no processo de inovação 

científica.   

 Estamos agora em condições de compreender qual o lugar da linguagem entre as 

funções cognitivas do homem, e o que se entende por «função cognitiva» da linguagem, 

enquanto objecto de estudo da Linguística Cognitiva: a simbolização e expressão 

daquilo que é conceptualizado na mente, i.e., dos conceitos. Ao identificar a estrutura 

semântica da linguagem com a estrutura conceptual na mente, a Linguística Cognitiva 

compreende a linguagem como sendo uma via de acesso a essa estrutura, e procura 

descrevê-la tal como aparece e é organizada na linguagem (Evans & Green 2006: 5, 15-

16; Langacker 2007: 31; Talmy 2000: 2, 4). 

 Assim se compreende que a Linguística Cognitiva dê primazia à dimensão 

semântica da linguagem – «meaning is everything» é, no dizer de Geeraerts (2006: 3), o 

ponto fundacional da Linguística Cognitiva. A morfologia e a sintaxe são 

compreendidas como inseparáveis da semântica, e como devendo ser estudadas a partir 

da forma como veiculam sentido:  

 «Grammatical structures do not constitute an autonomous formal system or level of 

representation: they are claimed instead to be inherently symbolic, providing for the 

structuring and conventional symbolization of conceptual content. Lexicon, 

morphology, and syntax form a continuum of symbolic units, divided only arbitrarily 
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into separate components; it is ultimately as pointless to analyze grammatical units 

without reference to their semantic value as to write a dictionary which omits the 

meanings of its lexical items» (Langacker 2007: 29).  

 A primazia da semântica decorre, portanto, da própria perspectiva cognitiva: se a 

função primeira da linguagem é a simbolização e expressão dos conteúdos conceptuais, 

e constituindo estes a dimensão semântica da linguagem, este deverá ser o objecto de 

estudo primeiro de uma linguística. 

 Recapitulando, iniciámos a nossa exposição da especificidade da perspectiva 

linguística cognitiva, enquanto modo particular de pensar a linguagem, pela verificação 

de que no termo “Linguística Cognitiva” é o determinante “cognitiva” que diz a 

especificidade desta perspectiva, e procurámos, a partir daí, verificar o porquê de esta 

linguística ser dita “cognitiva”. 

 Identificámos como primeira razão o facto de a Linguística Cognitiva estar 

filiada no projecto mais geral da Ciência Cognitiva, razão pela qual o sentido do 

determinante “cognitiva”, tal como aplicado àquela linguística, é necessariamente 

derivado do sentido que ele tem na determinação desta ciência. 

 Verificámos que “cognitiva” refere a cognição como sendo o objecto de estudo 

da Ciência Cognitiva. Após a definição do que se entende por cognição no contexto 

desta ciência, procurámos mostrar em que sentido é cognitiva a Linguística Cognitiva, 

de que forma se liga com o projecto mais geral de uma Ciência Cognitiva, ou ainda, de 

que modo a cognição aparece nesta perspectiva investigatória. 

 Começámos por afirmar que a Linguística Cognitiva é “cognitiva” no sentido 

em que estuda a linguagem na sua função cognitiva, e identificámos esta função com 

aquilo que chamámos de função simbólica da linguagem, descrita como sendo a função 

primária e constituinte da linguagem enquanto tal, e como acontecendo mediante a 

simbolização dos conteúdos semânticos da linguagem (as unidades semânticas) pelas 

suas entidades formais (as unidades fonológicas).  

 A identificação da função cognitiva da linguagem com a sua função simbólica 

assenta, como mostrámos, na identificação da estrutura semântica da linguagem com a 

estrutura conceptual na mente. Deste modo, concluímos que, ao tomar a função 

cognitiva da linguagem como tema de investigação, a Linguística Cognitiva procura 

estudar a estrutura conceptual na mente mediante o modo como esta aparece e é 

organizada na linguagem, e que tal significa tomar a dimensão semântica da linguagem 

como cerne das suas investigações.   
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 Sendo o sentido das unidades linguísticas (ou o modo como os conceitos 

aparecem na expressão linguística) o cerne da investigação em Linguística Cognitiva, 

passamos agora a apresentar a noção que define a compreensão geral do sentido 

linguístico nesta disciplina, a “compreensão enciclopédica do sentido linguístico”, 

apresentando depois algumas noções que explicitam características específicas já 

contidas nessa compreensão geral. A nossa exposição concentrar-se-á na caracterização 

da estrutura semântica das unidades lexicais, por ser este o objecto de estudo central do 

nosso trabalho. 
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Capítulo II 

Compreensão enciclopédica do sentido linguístico 

 

  

 1º, o sentido linguístico é enciclopédico4. 

 A compreensão enciclopédica do sentido (encyclopaedic view of meaning) opõe-

se à compreensão “dicionárica” do sentido (dictionary view of meaning). Esta 

compreensão “dicionárica” do sentido relaciona-se com a tese da autonomia da 

linguagem, fundamento dos dois paradigmas que antecedem a Linguística Cognitiva: 

estruturalismo e generativismo. Silva (1997) caracteriza do seguinte modo a forma que 

esta tese assume na fundação da empresa de ambos os paradigmas:  

«O estruturalismo linguístico, nas suas diferentes formas, entende e estuda a 

linguagem como um  sistema que se basta a si mesmo (com a sua própria estrutura, 

os seus próprios princípios constitutivos, a sua própria dinâmica) e, por conseguinte, 

o mundo que ela representa e o modo como através dela o percebemos e 

conceptualizamos considera-os como aspectos “extra-linguísticos”. Por seu lado, a 

gramática gerativa (de Chomsky e seus discípulos)  defende  que  a faculdade  da  

linguagem é  uma  componente  autónoma  da  mente, específica  e,  em  princípio, 

independente  de  outras  faculdades  mentais;  por  conseguinte,  o conhecimento da 

linguagem é independente de outros tipos de conhecimento». 

 Os pressupostos desta tese são os mesmos que estão inerentes à compreensão 

tradicional em teoria semântica que diz que nós possuímos um conhecimento 

propriamente linguístico, relativo ao sentido das unidades lexicais, que corresponde à 

definição pelas características essenciais das entidades referidas pelas unidades, tal 

como aparece nos dicionários, e que é este conhecimento o tema próprio da semântica 

lexical. Esta identificação do conhecimento semântico, relativo ao sentido das unidades 

lexicais, com o modo como eles são definidos no dicionário leva a que se fale do léxico 

como sendo um dicionário mental, e a denominar este conhecimento propriamente 

linguístico de “conhecimento dicionárico” (dictionary knowledge) (Evans & Green 

2006: 207-208)5. 

                                                           
4  A apresentação das características do sentido linguístico que se segue baseia-se, sobretudo, nas  

exposições de Geeraerts 2006: 4–6 e Evans & Green 2006: 206–222. 

5 Para uma panorâmica das perspectivas linguísticas decorrentes desta compreensão do sentido linguístico 
(centrando-se na semântica lexical) que antecedem ou co-ocorrem com a Linguística Cognitiva, e o modo 
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 A determinação do que constitui este conhecimento propriamente linguístico, ou 

“dicionárico”, passa por o demarcar relativamente a todo o “conhecimento do mundo”, 

ou “conhecimento enciclopédico” – o conhecimento cultural e social (que advém da 

nossa experiência de e interacção com os outros) e o conhecimento  físico (que advém 

da nossa experiência de e interacção com o mundo)  –, que inclui o conjunto de 

associações factuais, emotivas e valorativas (pessoais e colectivas) que entram na nossa 

conceptualização dos fenómenos e que são evocadas pelas unidades lexicais (ibidem: 

206 e 210). 

 Em oposição à compreensão “dicionárica” do sentido, a Linguística Cognitiva 

apoia-se na ideia da natureza enciclopédica do sentido. Evans e Green (ibidem: 206, 

tradução minha) apresentam esta tese dividindo-a em duas sub-teses: 

 1º, as «estruturas semânticas (o sentido associado a unidades linguísticas, como 

palavras) fornecem acesso a um vasto inventário de conhecimento estruturado (o 

sistema conceptual). De acordo com esta visão, o sentido das palavras não pode ser 

compreendido independentemente de um vasto repositório de conhecimento 

enciclopédico ao qual estão ligadas». 

 2º, «este conhecimento enciclopédico está fundado na interacção humana com o 

outro (a experiência social) e com o mundo à nossa volta (a experiência física)». 

 Deve-se ainda enfatizar que, enquanto a compreensão dicionárica do sentido 

funda uma teorização acerca do sentido linguístico, a compreensão enciclopédica do 

sentido funda uma teorização do sistema de conhecimento conceptual (constituído pelo 

exercício de diversas faculdades cognitivas, não só a linguística), subjacente ao sentido 

linguístico, e do sentido linguístico enquanto enquadrado nesse sistema (ibidem: 215).  

 Embora não negue que na nossa compreensão dos fenómenos há características 

que estão mais salientes e podem constituir uma definição (mais) essencial desses 

fenómenos, a Linguística Cognitiva afirma que é artificial qualquer corte estrito entre 

características essenciais e secundárias, e que existe antes um contínuo de fronteiras 

indefinidas entre o sentido nuclear e o periférico.  

 Deste modo, a Linguística Cognitiva procura evidenciar que não existe um 

conhecimento propriamente linguístico relativo ao sentido das unidades linguísticas, 

distinto de outro tipo de conhecimento que possa ser evocado por estas unidades, mas 

                                                                                                                                                                          
como esta procura superar uma série de problemáticas decorrentes da teorização elaborada no âmbito 
daquelas perspectivas, veja-se Geeraerts 2010. 
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que todo o sentido linguístico é de natureza conceptual, emergente da nossa experiência 

individual e colectiva do mundo, e que as conceptualizações evocadas pelas unidades 

lexicais se constituem como um vasta rede de conhecimento enciclopédico (ibidem: 

221), pelo que «não existe nenhuma distinção entre conhecimento dicionárico e 

conhecimento enciclopédico: existe somente conhecimento enciclopédico, o qual 

subsume aquilo que possamos considerar ser conhecimento dicionárico» (ibidem: 216; 

tradução minha).  

 Aceitar esta compreensão do sentido linguístico significa, portanto, aceitar que 

todo o conhecimento que eu tenho relativamente, por exemplo, aos gatos, todos os 

dados advindos da minha experiência que entram no meu conceito dessa realidade – 

sobre as suas formas, as suas manifestações sonoras, o seu comportamento habitual, 

conhecimento mais especializado sobre a sua anatomia ou fisiologia, mas também 

conhecimento acerca de modo como certas culturas compreendem a espécie, que 

algumas pessoas são alérgicas a eles, ou ainda vários dados da minha experiência 

individual, como seja a memória afectiva relativamente a algum gato de estimação, etc. 

–  pertence ao sentido que para mim tem a palavra “gato”.  

 No entanto, verifica-se que estes dados que constituem o meu conhecimento 

enciclopédico relativamente à realidade que são os gatos, não possuem todos igual 

relevância na minha conceptualização dessa realidade e, consequentemente, na minha 

compreensão do sentido da palavra “gato”, mas que, pelo contrário, alguns de entre 

estes aparecem mais salientes na minha conceptualização e compreensão linguística. 

Langaker (1987: 159) designa este fenómeno de “centralidade”, a propósito do qual nos 

diz: 

 «I do not specifically claim that all facets of our knowledge of an entity have equal 

status, linguistically or otherwise – quite the contrary. The multitude of 

specifications that figure in our encyclopedic conception of an entity clearly form a 

gradation in terms of their centrality. Some are so central that they can hardly be 

omitted from even the sketchiest characterization, whereas others are so peripheral 

that they hold little significance even for the most exhaustive description». 

Acrescentando depois: 

 «The centrality of a particular specification within the encyclopedic characterization 

of an expression is a matter of relative entrenchment and likelihood of activation in 

the context of that expression». 
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 Langacker (1987: 158-161) identifica, então, quatro factores que determinam o 

grau de saliência ou centralidade dos elementos que constituem o conhecimento 

associado à conceptualização de um dado ente ou categoria de entes  e ao sentido da 

unidade linguística que os denomina, nomeadamente o carácter mais ou menos 

convencional, genérico, intrínseco e característico desses elementos6.  

Os elementos que constituem o conhecimento associado ao sentido de uma 

palavra podem, assim, ser classificados segundo quatro parâmetros que explicam a 

razão pela qual esses elementos apresentam diferentes graus de saliência ou centralidade 

na nossa compreensão dessa palavra. De acordo com estes parâmetros este 

conhecimento pode ser, então, classificado, em diferentes graus, como sendo: (1) 

convencional/não-convencional (em último grau, conhecimento individual), (2) 

genérico/específico, (3) intrínseco/extrínseco, (4) característico/não-característico.  

 Entre estes parâmetros de qualificação do conhecimento, o primeiro 

(convencional/não-convencional) refere-se ao nível de partilha do conhecimento entre 

uma comunidade linguística, enquanto os outros três têm por base a natureza dos factos 

conhecidos enquanto atributos das realidades conceptualizadas. 

 

 (1) O conhecimento associado a determinada palavra é considerado mais ou 

menos convencional de acordo com o grau em que é partilhado por uma comunidade 

linguística. O conhecimento convencional é, como tal, a informação relativa a uma dado 

ente conceptualizado que é amplamente conhecida e partilhada por uma comunidade.  

 Seguindo o exemplo da “banana” apresentado por Evans e Green (2006: 217), 

entre o conhecimento evocado por esta palavra considera-se convencional aquele 

relativo à sua forma, cor e sabor habituais, a sua pertença à categoria de “fruta”, etc. 

Será não-convencional, por exemplo, o conhecimento de que a banana que comi pela 

manhã me causou uma indigestão. Num grau intermédio estará o conhecimento de que a 

minha irmã não gosta de bananas, ou que as bananas são ricas em potássio (que será, 

ainda, mais convencional que este último, mas menos convencional que o primeiro). 

 Sendo um conhecimento partilhado pela generalidade dos membros de uma 

comunidade linguística, o conhecimento convencional tem maior probabilidade de ser 

central na conceptualização de uma dada realidade. 

                                                           
6 A apresentação desta teoria de Langacker baseia-se não só na exposição do próprio autor, mas ainda na 
de Evans & Green 2006: 216 e 220. 
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 (2) O carácter mais genérico ou mais específico de determinado conhecimento é 

relativo ao grau de maior ou menor generalidade com que a característica objecto de 

conhecimento se aplica à classe de entes conceptualizada.  Por exemplo, que as vacas 

deem leite é um conhecimento genérico, que uma certa vaca sofra de encefalopatia 

espongiforme bovina é um conhecimento específico.  

 Sendo que é relativo a aspectos partilhados pela generalidade dos entes de uma 

categoria possivel objecto de conhecimento, o conhecimento genérico tem uma maior 

probabilidade de se tornar conhecimento convencional. No entanto, é possível que 

conhecimento específico se torne convencional, como é o caso do conhecimento 

relativo a um dado aspecto particular de certo ente individual que é conhecido pela 

generalidade dos membros de uma comunidade linguística: por exemplo, que Mário 

Soares foi Presidente da República. 

 Também pode acontecer que certo conhecimento genérico não se constitua como 

conhecimento convencional, como é o caso do conhecimento relativo a aspectos que 

qualificam a generalidade dos entes pertencentes a uma dada categoria, mas que é 

objecto de conhecimento especializado: por exemplo, o conhecimento relativo à 

estrutura dos átomos. 

 

 (3) O conhecimento é considerado intrínseco quando é relativo às propriedades 

internas de um ente, e considerado extrínseco quando é referente à sua relação com 

factos externos.  

 Por exemplo, é conhecimento intrínseco relativo à banana saber que é 

comestível, que tem cor amarela quando madura, e uma forma geralmente curva; é 

conhecimento extrínseco relativo à banana saber que aparece em quadros de naturezas-

mortas, que são o fruto favorito do Manuel, ou que eram usadas por Carmen Miranda 

como parte dos seus adereços. 

 Sendo que o conhecimento intrínseco é geralmente genérico, tem grandes 

probabilidades de se tornar convencional. No entanto, certos factos intrínsecos aos entes 

conhecidos, não sendo imediatamente identificáveis, não se constituem como objecto de 

conhecimento convencional. Por exemplo, o conhecimento do valor nutricional das 

bananas.  

 

 (4) O conhecimento enciclopédico associado ao sentido de uma palavra diz-se 
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ser mais ou menos característico de acordo com o grau em que o aspecto da categoria 

nomeada pela palavra que é objecto de conhecimento é mais específico dos entes dessa 

categoria ou mais partilhado com outras categorias de entes.  

 Por exemplo, o conhecimento relativo ao facto de o Homem ser dotado de razão 

é um conhecimento característico, pois é um conhecimento referente a uma qualidade 

atribuida unicamente ao homem entre os seres conhecidos. Por outro lado, o 

conhecimento relativo ao facto de o Homem ser um animal é pouco característico, pois 

é referente a uma qualidade do ser humano que é partilhada por várias outras categorias 

de entes. 

 

 Resumindo, de que modo é que estas características do conhecimento 

enciclopédico contribuem para a centralidade de certos aspectos de um ente na sua 

conceptualização e no sentido das palavras que nomeiam essa conceptualização? 

 Considerando as definições e exemplos apresentados podemos verificar que 

quanto mais convencional for o conhecimento do aspecto do entidade ou categoria de 

entidades objecto de conhecimento, e quanto mais genérico, intrínseco e característico 

for esse aspecto relativamente à entidade ou categoria de entidades enquanto objecto de 

conhecimento, maior a probabilidade do conhecimento desse aspecto se constituir como 

central no sentido da unidade lexical correspondente. 

 Concluo esta exposição com o exemplo apresentado por Evans e Green (2006: 

220) que resume o modo como as quatro características do conhecimento aparecem na 

compreensão do sentido da palavra “banana”: 

 «For example, for Joe Bloggs, the knowledge that bananas have a distinctive curved 

shape is conventional, generic, intrinsic and characteristic, and is therefore highly 

salient and therefore central to his knowledge about bananas and to the meaning of 

the lexical concept BANANA.The knowledge that Joe Bloggs has that he once 

peeled a banana and found a maggot inside is non-conventional, specific, extrinsic 

and non-characteristic, and hence is much less salient and less central to his 

knowledge about bananas». 

 Concluída esta apresentação introdutória do que se entende por “compreensão 

enciclopédica do sentido linguístico”, passamos agora a especificar mais algumas suas 

características. 

. 
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 2º, o sentido linguístico constitui-se na experiência. 

 Como vimos, o sentido das unidades linguísticas corresponde às 

conceptualizações que essas unidades evocam, e os conceitos na mente constituem-se a 

partir do exercício das diversas faculdades cognitivas na experiência do mundo.  

 Já identificámos anteriormente, a partir de Evans e Green (2006: 206), duas 

formas dessa experiência, ao definir o conhecimento enciclopédico como estando 

fundado, por um lado, na experiência física do mundo, por outro,  na experiência social 

de interacção com o outro. 

 Na ideia da experiência física do mundo como determinante da conceptualização 

(e, consequentemente, do sentido linguístico) está compreendida a tese, fundadora da 

perspectiva cognitiva, do fundamento corpóreo da conceptualização: a nossa 

conceptualização possível é determinada (condicionada) pela natureza do nosso corpo, 

incluindo a nossa arquitectura neuro-anatómica, pelas possibilidades (limitadas) 

experienciais que a nossa corporeidade (embodiment) nos abre (ver Evans & Green 

2006: 44-48; Evans, Bergen & Zinken 2007: 7).  

 Por exemplo, a nossa experiência e conceptualização do espectro de cores é 

condicionado pelos órgãos visuais que possuímos, e que diferem dos de outros animais, 

como a cascavel, que consegue ver os infravermelhos (Evans, Bergen & Zinken 2007: 

7). Quer isto dizer que a conceptualização primária é aquela que se constitui a partir da 

experiência física do mundo, e toda a conceptualização constituída a partir do exercício 

das faculdades cognitivas superiores – como sejam o pensamento reflexivo a 

imaginação, a idealização, as faculdades de conjecturar, planear, etc. – é fundada nos e 

derivada dos dados daquela conceptualização primária, a qual determina os limites e as 

possibilidades desta conceptualização segunda.  

 A partilha, não só, de uma essencialmente mesma arquitectura neuro-anatómica 

(apesar das pequenas diferenças idiossincráticas), mas também, quando inseridos numa 

comunidade, de um mesmo meio físico conduz, desde logo, a que a nossa experiência 

do mundo seja, em grande medida, comum com os outros membros dessa comunidade, 

determinando a constituição de conceptualizações partilhadas das realidades.  

 No entanto, a experiência humana não se resume à experiência corporizada do 

mundo físico, pois sobre esta realidade material, o homem constrói uma complexa 

arquitetura de sistemas simbólicos (entre estes a linguagem), aquilo a que chamamos de 

cultura.  

 Como tal, enquanto ser social, o homem partilha e experiencia com os outros, 



29 
 

não só um contexto físico, mas ainda um contexto cultural, também ele determinante do 

modo como compreendemos (conceptualizamos) as realidades. A experiência social 

cultural (na qual se inclui a experiência da língua) determina a aquisição, por parte dos 

indivíduos, de uma série de compreensões colectivas das realidades.  

 A cultura, na sua dimensão de sistema de conceptualizações convencionalizadas 

partilhadas por uma comunidade – no qual se incluem sistemas de valores, sistemas de 

interpretação do mundo, etc. –, influencia, então, o modo como individualmente nos 

comportamos e compreendemos as realidades. Geeraerts (2006: 5) dá o exemplo do 

modo como a categoria “pássaros” pode ser pensada: 

 «Again, think of birds. The encyclopedic nature of language implies that we have to 

take into account the actual familiarity that people have with birds: it is not just the 

general definition of bird that counts, but also what we know about sparrows and 

penguins and ostriches etc. But these experiences will differ from culture to culture: 

the typical, most familiar birds in one culture will be different from those in another, 

and that will affect the knowledge people associate with a category like ‘bird’». 

 Outro exemplo é a diferença no modo como um português e um indiano 

pensarão a vaca, na medida em que esta possui valor religioso na cultura hindu, 

enquanto no nosso contexto cultural este valor está ausente. 

 A linguagem é uma das principais ferramentas que permite esta 

convencionalização dos conceitos que constituem determinado sistema cultural, na 

medida em que esta possibilita a fixação, partilha e propagação dos diversos sistemas de 

interpretação do mundo, como sejam, por exemplo, sistemas de valores, ou sistemas de 

organização do conhecimento (e.g., as taxonomias). 

 Para além disso, a própria língua que falamos pertence ao âmbito dos 

determinantes culturais da nossa experiência do mundo e, consequentemente, da nossa 

conceptualização do mundo experienciado. Consideremos, por exemplo, o modo como 

a designação comum da espécie bovina na nossa língua condiciona o modo como 

comummente conceptualizamos esta espécie: o facto de designarmos esta espécie pelo 

nome do membro feminino da espécie, “a vaca”, pode condicionar-nos a pensar 

primeiramente a espécie a partir da imagem do seu membro feminino7. 

 Se agora nos centrámos nos elementos que determinam a partilha de 

                                                           
7 Para uma exposição mais aprofundada do modo como presença de marcadores de género nas unidades 
lexicais de certas línguas pode condicionar a conceptualização das entidades nomeadas por essas 
unidades, veja-se Boroditsky, Schmidt & Phillips (2003). 
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conceptualizações, é importante verificar que toda a conceptualização acontece a partir 

da experiência individual, pelo que as conceptualizações que os indivíduos possuem na 

sua mente possuem sempre informação singular, porque derivada de uma experiência 

singular (recupera-se aqui a ideia de experiência corporizada). A minha compreensão de 

“pássaros” é enformada tanto pelo conhecimento comunicado pelos outros acerca das 

compreensões partilhadas dentro da nossa comunidade cultural e linguística quanto ao 

que são “pássaros”, como pela minha experiência individual e singular de 

relacionamento com pássaros. 

 Mesmo falando de aspectos da conceptualização que são partilhados por uma 

mesma comunidade cultural, ou sociedade, podemos verificar que, dentro deste grupo 

alargado, diferentes sub-grupos, ao terem um vivência comum diferente da de outros 

grupos, possuirão conceptualizações partilhadas específicas constituidas a partir da sua 

experiência comum particular. 

 Deste modo, um agricultor, um veterinário, um zoólogo, um comum habitante 

urbano, ou alguém que tenha uma vaca por animal de estimação (apela-se aqui à 

imaginação do leitor), que poderemos considerar que habitam todos uma mesma 

comunidade cultural alargada, conceptualizam todos de modo diferente a “vaca”, pois 

seguem hábitos de vivência das vacas que são específicos do seu grupo social. No 

entanto, mesmo entre os agricultores, os zoólogos, os veterinários, os comuns habitantes 

urbanos e donos de vacas de estimação, cada indivíduo possuirá uma conceptualização 

singular da “vaca” constituida na sua experiência individual das vacas. 

 

 3º, o sentido linguístico é perspectivizante. 

 A ideia do carácter perspectivizante da conceptualização e do sentido linguístico 

refere-se à forma de acesso à realidade a partir da qual o indivíduo física e 

culturalmente situado experiencia e conceptualiza a realidade.  

 As conceptualizações são perspectivizantes, na medida em que se produzem a 

partir de uma experiência que não é nunca das realidades em si mesmas, mas que é 

determinada por condicionantes biológicas e contextuais. Não conceptualizamos a 

realidade a partir de uma perspectiva omnisciente que nos permita aceder a totalidade 

do ser das coisas, ao seu ser em si mesmo, mas a partir da nossa experiência enquanto 

sujeitos individuais corporizados, condicionados pelas nossas características neuro-

anatómicas e pela nossa localização num contexto físico e cultural específico, a partir 

do qual compreendemos o mundo. 
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 Geeraerts (2006: 4) dá um exemplo que demonstra o modo como a expressão 

linguística reflecte o carácter perspectivizante da nossa conceptualização, mais 

especificamente, neste caso, a forma como a perspectiva espacial aparece na expressão 

linguística. Imaginemo-nos nas traseiras de uma casa, querendo dizer que deixámos a 

bicicleta junto à porta de entrada de casa. Neste caso, tanto posso dizer que a bicicleta 

está «atrás da casa», como «em frente à casa». No primeiro caso, a expressão diz a 

nossa conceptualização da localização da bicicleta a partir da sua posição relativamente 

a nós, considerando a casa como estando entre nós e a bicicleta. No segundo caso, 

exprimimo-nos a partir da compreensão convencional e perspectivada da casa, 

constituída na nossa experiência física comum das casas, que leva a que as 

conceptualizemos como possuindo uma frente (por onde geralmente entramos, o que 

geralmente está diante de nós). 

 

 4º, o sentido linguístico é dinâmico e flexível. 

 Na medida em que as realidades experienciadas pelos indivíduos, e a sua própria 

experiência das realidades, são dinâmicas, a conceptualização das mesmas e o sentido 

das unidades linguísticas que as representam estão necessariamente sujeitos a 

mudanças, pelo que são necessariamente flexíveis: «novas experiências e mudanças no 

nosso ambiente requerem que adaptemos as nossas categorias semânticas às 

transformações das circunstâncias, e que deixemos espaço para nuances e casos 

ligeiramente desviantes» (Geeraerts 2006: 4, tradução minha). 

 Novas experiências de um fenómeno implicam que o meu conceito desse 

fenómeno se altere. Por exemplo, se eu passasse a ter uma vaca de estimação, teria 

necessariamente uma outra compreensão da espécie, não só porque passaria a saber 

mais acerca do seu comportamento, como entraria na minha compreensão um novo 

elemento afectivo. Do mesmo modo, a minha compreensão de uma categoria, por 

exemplo da categoria “pássaro” é modificada pelo meu conhecimento de uma nova 

espécie, ou pelo novo conhecimento de uma característica que distingue os animais 

dessa categoria, etc.  

 A flexibilidade do sentido linguístico apresenta-se ainda na abertura às «nuances 

e casos ligeiramente desviantes». Considere-se o exemplo apresentado por Geeraerts 

(ibid., tradução minha) do caso da categoria “pássaro”: «não existe um conjunto único, 

rígido de características definitórias que se apliquem a todos os pássaros e só a 

pássaros», por exemplo, conseguirem voar, «mas temos uma estrutura de semelhança 
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familiar flexível capaz de lidar com casos marginais», como seja o caso do pinguim ou 

da avestruz. Do mesmo modo, frequentemente testemunhamos a ocorrência de 

entidades fora do comum que somos capazes de reconhecer como pertencendo a uma 

categoria, apesar de apresentarem características que violam a caraterização 

convencional dos entes dessa categoria: por exemplo um fruto com forma invulgar, ou 

um animal que nasce com um membro a menos, etc. 

  

 5º, o sentido linguístico é baseado no uso contextualizado da linguagem. 

 Tal como afirma Geeraerts (2006: 5 e 6, tradução minha), «a natureza 

experiencial do conhecimento linguístico pode ser especificada ainda de outro modo, 

apontando para a importância do uso linguístico para o nosso conhecimento da 

linguagem». Assim se considera que «a experiência linguística é uma experiência de 

uso efectivo da linguagem, não de palavras como as encontraríamos num dicionário ou 

de padrões frásicos como encontraríamos numa gramática». 

 Trata-se de afirmar aqui, mais uma vez, a base experiencial do sentido 

linguístico, bem como a sua natureza conceptual e enciclopédica. Não existe qualquer 

tipo de autonomia do sentido linguístico, um sentido essencial e independente da 

experiência de uso contextualizado da própria língua, mas é o próprio uso que legisla as 

possibilidades de sentido das unidades linguísticas, da sua compreensão e comunicação. 
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Capítulo III 

Semântica de frame : modelo de caracterização 

da estrutura conceptual associada ao sentido das unidades linguísticas 

 

 São vários os modelos apresentados, no contexto da teorização em Semântica 

Cognitiva, de caracterização da estrutura que o conhecimento enciclopédico assume na 

nossa conceptualização das realidades e da estrutura que a conceptualização apresenta 

na expressão linguística como seu sentido. Aquele que será aqui apresentado, e que será 

usado como ferramenta conceptual na análise dos termos e das traduções de que nos 

ocuparemos, é a teoria de frame, introduzida nos estudos em Semântica Cognitiva por 

Charles J. Fillmore. O próprio autor apresenta este conceito, no seu artigo  de 1982 

“Frame Semantics” (Fillmore 2006), como pretendendo abarcar aquilo que é 

compreendido por uma série de conceitos explicativos do fenómeno semântico já antes 

apresentados por outros investigadores: «‘schema’, ‘script’, ‘scenario’, ‘ideational 

scaffolding’, ‘cognitive model’, or ‘folk theory’» (p. 373). 

 Comecemos por considerar o seguinte exemplo, baseado no que é proposto por 

Fillmore no seu artigo “Frames and the semantics of understanding” (1985: 223). 

Consideremos, então, os seguintes grupos de palavras: 

 – segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, 

domingo; 

 – dia, noite, tarde, meia-noite, manhã, madrugada; 

 – mãe, pai, avô, avó, filho, filha, irmão, irmã; 

 – comprar, vender, pagar, gastar, receber, preço. 

 Qualquer leitor reconhecerá que estas palavras formam conjuntos lexicais com 

as outras palavras com que se acham aqui agrupadas. Tal acontece porque cada uma das 

palavras desses conjuntos é um representante lexical «de uma certa esquematização 

coerente singular de experiência ou conhecimento» (ibidem, tradução minha). Significa 

isto que a compreensão de um dos itens desses conjuntos implica, em certa medida, 

compreender todos os outros; isto é, significa que a compreensão do conceito veiculado 

por cada um desses itens pressupõe a sua inscrição numa conceptualização mais ampla, 

o seu frame, de que eles são compreendidos como elementos constituintes; mais ainda, 

os conceitos veiculados por cada item lexical só são compreensíveis se pensados como 

integrando esta conceptualização  mais ampla.   
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 Frame pode assim ser definido como sendo «qualquer sistema de conceitos 

relacionados de tal modo que para compreender qualquer um deles é necessário 

compreender a totalidade da estrutura em que ele se insere», de maneira que «quando 

uma das coisas em tal estrutura é introduzida num texto, ou numa conversa, todas as 

outras são automaticamente tornadas disponíveis» (Fillmore 2006: 373; tradução 

minha).  

 Fillmore recorre à linguagem da psicologia da gestalt (a distinção clássica entre 

figura e fundo) para identificar o frame de um dado campo lexical como sendo o «fundo 

comum» relativamente à «figura», que é representável por qualquer uma das palavras 

individuais desse campo lexical (1985: 224; tradução minha). 

 Consideremos agora o modo como compreendemos a palavra “segunda-feira”. A 

sua compreensão implica que enquadremos o conceito evocado por essa palavra num 

«frame interpretativo singular formado pela compreensão de»:  

 (1) «o ciclo natural criado pelas aparentes viagens diárias do sol», 

 (2) «os meios convencionalizados [standard] de reconhecimento de quando 

acaba um ciclo diário e começa outro»,  

 (3) «o ciclo calendárico mais amplo de sete dias»,  

 (4) «a prática na nossa cultura de atribuir diferentes porções do ciclo semanal ao 

trabalho e não-trabalho» (ibidem, tradução minha).  

 Acrescenta Fillmore: 

 «Uma consciência implícita desta organização particular do nosso mundo físico e 

social fornece a base conceptual para um corpo bastante amplo de material lexical, 

incluindo nomes como “semana” e “dia”, os seus derivativos adjectivais, os nomes 

individuais dos dias da semana, e categorias especiais como “semana” e “quinzena”» 

(ibidem, tradução minha). 

 Registe-se ainda que, por um lado, o frame associado a um conceito é um 

elemento dessa conceptualização, por outro, o frame é ele próprio um conceito mais 

amplo no qual o conceito mais elementar se insere. Pense-se, por exemplo, na 

conceptualização associada ao termo “mãe”: a realidade nomeada é conceptualizada, 

necessariamente, como estando inserida no frame “família”, sendo que este frame 

aparece necessariamente nesta conceptualização. Por outro lado, “família” é também 

um conceito, que é pensado necessariamente  como tendo “mãe” como elemento. 

 A fim de tornar mais claro o sentido do conceito de frame e as vias de análise 

semântica que ele nos abre, passarei a apresentar alguns dos modos como o frame, 
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enquanto estrutura da nossa representação conceptual, aparece no uso da linguagem, 

partindo da exposição sistemática realizada por Kövecses (2006: 67-69; a tradução das 

citações é minha), sendo que farei acrescentos a esta exposição sempre que considerar 

que tal é necessário para completar o quadro conceptual que servirá de base às nossas 

análises e considerações. Passemos, então, à exposição destas características. 

 

 1ª, «os frames são evocados por sentidos particulares das palavras» (p.67).  

 Kövecses dá o exemplo da frase «The teacher called John to answer the 

question», em que a palavra “teacher” evoca o frame “escola”.  

 Podemos ainda acrescentar que uma mesma palavra designando uma mesma 

realidade pode evocar frames diferentes. É o caso, por exemplo, da palavra “machado”, 

a qual pode evocar, pelo menos, dois frames: ao ser compreendido como instrumento de 

agressão, o “machado” evoca o frame da guerra ou do combate; ao ser compreendido 

como instrumento para cortar madeira, o frame evocado será o deste mesmo acto, ou do 

trabalho de lenhador. 

 

 2ª, «elementos particulares dos frames podem ser focados» (p. 67).  

 Por exemplo, «quando usamos as palavras professor ou estudante são 

destacados elementos particulares do frame escola». 

 

 3ª, «os frames impõem, frequentemente, uma certa perspetiva sobre uma 

situação» (p. 67). 

 Noutros termos, o locutor pode, frequentemente, escolher uma perspetiva 

particular para falar de uma situação, e então o ouvinte é confrontado com essa 

perspetiva ao compreender a situação». Para ilustrar esta caraterística, o autor cita um 

exemplo fornecido por Fillmore. Considere-se as duas frases seguintes: 

 a. John spent four hours on land. 

 b. John spent four hours on the ground. 

 Enquanto a primeira «fornece uma conceptualização da situação da perspetiva 

da viagem marítima», na segunda a situação é conceptualizada a partir da perspetiva da 

viagem aérea. Em ambos os casos podemos pensar numa mesma situação, em que um 

mesmo personagem (John) passou quatro horas num mesmo sítio a fazer as mesmas 

coisas; no entanto, as expressões «on land», na primeira frase, e «on the ground», na 

segunda, evocam diferentes frames que determinam diferentes compreensões quanto ao 
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contexto do mesmo evento, logo, diferentes perspectivas de compreensão desse evento. 

 

 4ª, «os frames podem fornecer uma história particular» (pp. 67-68). 

 Por exemplo, a palavra “viúva” evoca a história de uma mulher que foi casada 

há algum tempo com um homem que morreu algum tempo depois.  

 

 5º, vários frames podem ser evocados por um mesmo termo num único 

contexto de enunciação.  

 Embora não apareça entre as características por si enumeradas, Kövecses refere-

a ao comentar a propósito do exemplo do sentido da palavra “viúva”, acima 

mencionado, que «a história que subjaz à palavra emana de uma série de frames: 

especialmente os do casamento, família e morte» (p. 68). Ou seja, todos estes frames 

são evocados pelo uso da palavra “viúva”.  

 Por trás destes quatro frames, englobando-os a todos, podemos ainda 

compreender o frame que se constitui a partir da conceptualização prototípica da 

existência humana, em que o casamento, a família, a morte dos outros e a nossa, 

aparecem como momentos constituintes. Esta característica, de frames que são 

englobados por outros frames, relaciona-se com outra característica apresentada por 

Kövecses, que será exposta no próximo capítulo, das culturas como frames. 

 

 6º, «os frames são idealizações, ou, para usar outra palavra para o mesmo 

processo, esquematizações da experiência» (pp. 68-69).  

 Quer isto dizer que «os frames não correspondem, ou não se ajustam, à realidade 

em si mesma», mas «constituem uma versão idealizada, ou esquematizada, da realidade 

na forma de protótipos de vários tipos».  

 Já falámos no ponto anterior do modo como o conceito de “viuvez” aparece 

como constituinte da nossa conceptualização prototípica da existência humana. Outro 

exemplo que ilustra esta característica é o da compreensão da palavra “solteiro”. Esta 

palavra pode ser definida a partir de um conjunto de caraterísticas necessárias e 

suficientes que constituem um «frame básico»: “adulto”, “pessoa do sexo masculino”, 

“nunca casado”. Contudo, esta definição torna-se problemática quando pensamos em 

certos indivíduos que possuem estas características, mas que não consideraríamos como 

sendo solteiros, como é o caso dos membros do clero ou um homem que tenha uma 

relação estável de longa data com uma parceira ou um parceiro, sem que esteja casado. 
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Acontece que a nossa compreensão habitual de “solteiro” está enformada por um frame 

constituído a partir da compreensão prototípica da vida de um indivíduo do sexo 

masculino, da qual estão excluídos estes casos. 

 

 7ª, «alguns frames supõem frames culturais mais vastos» (pp. 68, 69-70).  

 É o caso da compreensão do conceito de “solteiro”, o qual não pode ser definido 

apenas pelas suas condições necessárias e suficientes, que constituem o seu «frame 

básico», mas que «funciona apenas naqueles casos que são abrangidos por um frame 

cultural mais vasto: nomeadamente do ciclo vital masculino prototípico». 

 Imanente a esta formulação está a ideia dos frames como sendo constructos 

culturais, a qual é aprofundada por Kövecses: 

 «Os frames que usamos são, não só, de natureza cognitiva, mas também constructos 

culturais; daí o termo modelo cultural para a mesma ideia. Os modelos culturais 

podem diferir entre culturas, de grupo para grupo, e mesmo de indivíduo para 

indivíduo. (…) Ao mesmo tempo, contudo, um grande número de frames é 

partilhado por membros de sociedades e grupos dentro dentro dessas sociedades. O 

facto de vários frames serem partilhados entre vários indivíduos faz deles produtos 

culturais. Com tal, os frames representam uma imensa quantidade de conhecimento 

partilhado que faz das sociedades, subculturas e vários tipos de grupos sociais 

formações culturais coerentes».  (pp. 69-70, tradução minha).  

 É este carácter cultural dos frames que determina que um mesmo fenómeno 

possa ser compreendido de modo diferente por indivíduos de culturas diferentes. O 

exemplo dado pelo autor para ilustrar esta característica é o frame da ida ao restaurante. 

Porque diferentes culturas têm hábitos diferentes, que estabelecem regras distintas da 

experiência de ir ao restaurante, a compreensão (prototípica) que temos deste evento é, 

também ela, diferente de cultura para cultura. 
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Capítulo IV 

Conceitos, frames, cultura e ideologia  

 

 Ao apresentarmos, no capítulo II deste trabalho, as características do sentido 

linguístico, compreendido como sendo enciclopédico, falámos já da cultura como 

determinante da constituição do sentido linguístico a partir da experiência do mundo. 

Dissemos então que a cultura, na sua dimensão de sistema de conceptualizações 

convencionalizadas, influencia o modo como nos comportamos e compreendemos as 

realidades. 

 Na sua exposição de como os frames aparecem na conceptualização e na 

estrutura semântica das expressões linguísticas, Kövecses expõe também a relação da 

cultura com a nossa conceptualização e compreensão do sentido linguístico, definindo 

os «frames como constructos culturais» e as «culturas como frames» (2006: 69). 

 A tese dos frames como constructos culturais foi já abordada no final do capítulo 

anterior, quando mostrámos que o sentido da palavra “solteiro” é compreendido 

excluindo casos que uma definição estrita do termo exigiria que fossem abarcado pela 

categoria nomeada pela palavra, como é o caso dos homens do clero, ou de alguém que 

vive há muito tempo, numa relação amorosa, com outra pessoa, sem que esteja casado 

conceptualização prototípica de ciclo vital masculino inerente à nossa cultura. Outro 

exemplo dado foi o frame da narrativa da ida ao restaurante, que varia de cultura para 

cultura de acordo com o a compreensão prototípica que os indivíduos de cada cultura 

têm da experiência deste evento. 

 Para além desta tese da natureza cultural de certos frames, Kövecses aborda as 

acervos culturais como sendo frames. Ao definirmos frame como um sistema de 

conceitos que subjaz, como pano-de-fundo, à compreensão de todo o conceito que é 

elemento desse sistema, a cultura, enquanto «colecção de compreensões partilhadas 

representadas por frames, ou modelos culturais» (p. 70, tradução minha), que determina 

em grande medida o modo como actuamos e compreendemos o mundo, pode ser 

compreendida como sendo um frame-sistema de conceptualizações e frames. 

 Ao longo deste trabalho, na análise dos termos políticos e sua tradução de que 

nos ocuparemos, e na consideração dos textos onde estes ocorrem, iremos verificar que 

estamos perante a constante evocação de elementos conceptuais específicos da cultura e 

da realidade histórica e social chinesa que operam como frames na compreensão desses 
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mesmos termos. A presença destes elementos nos textos considerados levar-nos-ão a 

compreender em que medida a tradução é, em grande medida, não só tradução de textos, 

mas também tradução de culturas. Veremos ainda como a presença destes elementos, 

específicos de uma cultura e realidade social e histórica, na dimensão semântica dos 

termos e textos  analisados, constitui um problema para quem se confronta com a tarefa 

de traduzir esses termos e textos, enquanto veiculadores dessa cultura e realidade 

específicas. 

 Para além da cultura, iremos aqui considerar outro tipo de sistema de 

compreensões partilhadas, confrontando-a com a compreensão da cultura como frame-

sistema de frames apresentada  por  Kövecses. Este outro tipo de sistema de 

compreensões partilhadas é a ideologia. 

 É importante abordar aqui este tema porque a maior parte dos textos que 

consideraremos, discursos oficiais do Partido Comunista Chinês, têm uma elevada carga 

ideológica. A ideologia é evidenciada nestes textos pelas ideias comunicadas (explicita 

ou implicitamente), mas também pela terminologia escolhida, e mesmo em certas 

opções fraselógicas e retóricas.  

 Grande parte do discurso político-ideológico chinês baseia-se em categorias 

importadas do pensamento ocidental, e nestes casos os frames aí evocados remetem-nos 

para um tipo de discurso político-ideológico moderno que é já transnacional, 

transcultural e translinguístico, e cuja terminologia acha correspondência plena no 

léxico do português, pelo que o sentido veiculado pelas expressões associadas a este 

discurso não levantarão problemas de maior ao tradutor.  

 No entanto, a introdução dessas categorias e discursos no contexto chinês levou 

a reinterpretações e mesclagem com compreensões nativas, à ligação a novos 

acontecimentos históricos, à constituição de novos conceitos que constituem novas 

ligações aos conceitos importados. Ou seja, a ideologia importada transformou-se numa 

versão chinesa do comunismo.  

 No discurso político-ideológico chinês aparecem, portanto, marcas da cultura, do 

discurso e da história específicos da realidade chinesa  (na qual se incluem todos o 

termos que serão aqui analisados), e é aqui que descobriremos o carácter problemático 

da tradução plena do sentido das expressões de partida. 

 Consideremos, então, de que modo as ideologias pode ser compreendidas como 

sistemas de compreensões partilhadas, e como se relacionam e distinguem, neste 

sentido, das culturas.  
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 Tal como as culturas, as ideologias são também sistemas de compreensões 

partilhadas, em que cada uma dessas compreensões é enformada por esse frame 

ideológico, de tal modo que a referência a alguma compreensão particular dentro de um 

discurso dotado de carácter ideológico evoca um sistema de compreensões de que essa 

compreensão é elemento. Subjacente a essas compreensões particulares está um sistema 

de valores ético-morais (bem como uma entendimento geral da organização adequada 

da sociedade, sustentada nesses valores, no caso das ideologias políticas) que as 

fundamenta e as dota de uma coerência necessária. 

 As ideologias são já produtos de um determinado meio cultural e surgem a partir 

dos dados dessa cultura em que aparecem, tornando-se elementos dessa cultura. 

Contudo, as compreensões ideológicas são distintas do protótipo das compreensões 

culturais que estão sempre subjacentes no nosso confronto com a realidade, operando, 

sob a forma de frames, por trás da nossa visão do mundo e do nosso actuar no mundo.  

 Os frames operam em nós de tal modo que não somos imediatamente 

conscientes da sua operação. O mesmo não se passa com as compreensões que formam 

uma ideologia, pelo menos no momento da sua constituição como elemento de um 

sistema ideológico. Acontece que estas são compreensões problemáticas, isto é, são 

idealizações, produto do intelecto consciente que se confronta com determinada 

realidade e a problematiza. Deste modo, as problematizações ideológicas podem 

modificar o modo como olhamos uma realidade, isto é, o frame da nossa compreensão 

dessa realidade, ao qual passa a pertencer o seu carácter de problema. 

 Para além disso, estas compreensões são prescritivas, visto que opõem ao modo 

como as coisas são um dever ser diferente, ou afirmam, em oposição a esta posição, a 

defesa do status quo (no caso das posições ideológicas conservadoras, que necessitam 

de uma promoção antitética da mudança para existir). Assim sendo, as ideologias não 

pretendem somente que dado facto seja entendido como problemático, mas sim alterar a 

própria realidade, fazendo com que essa realidade nova deixe de ser representada como 

problema, e que perca, por isso, o seu valor ideológico e seja aceite como norma. Tal 

significa a instituição de um novo frame de representação dessa realidade (mais uma 

vez, no caso da posição conservadora, defende-se a conservação do que está, mas tal 

implica que a conservação de algo seja compreendida como problema, perante a 

afirmação de forças antitéticas, que terão de desaparecer para que a posição 

conservadora perca também o seu valor ideológico e se torna norma não problemática 

de compreensão da realidade). 
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 Consideremos um exemplo: o debate acerca do casamento entre pessoas do 

mesmo sexo mostra que esta é uma realidade pensada como sendo problemática. A 

dimensão problemática estabelece-se no seio de sistemas ideológicos opostos, pois a sua 

aceitação ou não aceitação está alicerçada em sistemas de valores ético-morais que 

estão ligados a ideologias oponentes. 

Até há pouco tempo, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo não 

era ainda, sequer, equacionada, isto é, problematizada, uma vez que o frame do 

casamento ainda não contemplava a hipótese do casamento entre pessoas do mesmo 

sexo como problema. Foi enquanto problema que ela apareceu no debate ideológico.  

Mas aqueles que defendem o casamento entre pessoas do mesmo sexo não 

querem só que este seja aceite legalmente, eles querem que esse facto deixe de ser 

compreendido como problema e passe a ser aceite como norma, que perca, portanto, o 

seu valor ideológico e se constitua como elemento do frame do nossa compreensão 

prototípica do casamento. Foi o que aconteceu com outras compreensões no passado, 

como seja o sufrágio universal ou o direito à greve, que se tornaram geralmente aceites 

dentro da nossa cultura e, tendo perdido valor de problema, deixaram de ser pertença de 

uma ideologia (ou melhor, a sua reivindicação pode ser identificada com certa 

ideologia, mas somente numa leitura histórica, como sua herança, pois são já dados 

adquiridos da compreensão comum do nosso viver em sociedade). 

 Apesar da sua origem intelectual consciente e problematizadora, as ideologias 

não deixam de estar presentes sob a forma de frames em certos enunciados e práticas. 

As ideologias são evocadas por certos conceitos que pertencem ao seu acervo 

linguístico, ou ao dos debates em que elas se inscrevem. Alguns desses conceitos, 

quando representam realidades que são objecto de debate ideológico, podem ser 

compreendidas a partir de diversos frames, na medida em que são compreendidas por 

diversas ideologias de modo diverso. 

 Exemplifiquemos o que acabámos de expor considerando o artigo “Jiefang 

sixiang, shishiqiushi, tuanjieyizhi xiangqian kan 解放思想，实事求是，团结一致向

前看” (Deng 1994a: 140-153), “Emancipate the mind, seek truth from facts, and unite 

as one in looking to the future” (Deng 1984: 151-165), onde aparece o primeiro termo 

de que nos ocuparemos na segunda parte deste trabalho: “jiefang sixiang 解放思想” 

(“emancipate the mind”).  
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 Aqui surgem com frequência termos como «xiandaihua 现代化»8 (traduzido 

como «modernization(s)», «modern»»9), «fazhan 发展»10 («development», «progress», 

«develop», «advance», «grows» 11 ) e «jinbu 进步» 12  («progress» 13 ). Estes termos 

evocam conceitos que se enquadram no frame do ideal social e político progressista, e 

assim expressam uma compreensão teleológica da prática política que é entendida por 

qualquer um de nós e aceite como normal e não problemática, pois pertence já ao 

discurso político que nos é familiar. Contudo, eles escondem um carácter problemático 

para aqueles que se ocupam no debate ideológico, pois a ideia da finalidade da 

modernização e do desenvolvimento, a ideia do que significa uma sociedade progredir, 

não são a mesma para, por exemplo, um liberal e um comunista: este considerará que 

uma sociedade só progride tendo em vista a construção do socialismo, mas este fim está 

ausente do horizonte do progresso como compreendido pelo liberal. Ou seja, frames 

distintos podem ser evocados pelo uso destes termos, dependendo de se são usados no 

contexto de um discurso comunista, de um discurso liberal ou de outra ideologia. 

 Do mesmo modo, o termo «minzhu 民 主 » 14  (traduzido «democratic», 

«democracy»15) possui aqui um sentido diferente daquele que lhe pertence no discurso 

político habitual da nossa sociedade, organizada numa democracia parlamentar. São 

duas concepções diferentes de qual seja o sistema político adequado, do que significa, 

de facto, “minzhu 民主”, “democracy”, e do que é, de facto, uma democracia, que estão 

em confronto, pelo que também este termo é susceptível de evocar frames ideológicos 

diferentes. 

                                                           
8 Deng 1994a: 140, 141, 143 (3 ocorrências), 144, 145, 150 (2 ocorrências), 152 (2 ocorrências) e 153 (5 
ocorrências). 
9 Deng 1984: «modernization(s)»: 151, 152, 154 (3 ocorrências), 155, 161 (2 ocorrências), 164 (2 
ocorrências), 165 (3 ocorrências); «modern»: 157, 165 (2 ocorrências). 
10 Deng 1994a:  141, 142, 143, 149 (2 ocorrências), 151, 152 (2 ocorrências). 
11 Deng 1984: «development»: 152, 161, 163; «progress»: 153 (em que « unwilling to seek progress» 

traduz Deng 1994a: 142: «bu qiu fazhan, bu qiu jinbu 不求发展，不求进步); «develop»: 154, 160; 
«advance»: 164; «grows»: 164. 
12 Deng 1994a: 141, 142, 150. 
13 Deng 1984: 151, 153 (ver na nota 9 o que é dito acerca desta passagem), 162. 
14 Deng 1994a: 140, 141, 144 (10 ocorrências), 145 (3 ocorrências), 146 (7 ocorrências). 
15 Deng 1984: «democratic»: 151, 152, 155 (3 ocorrências), 157 (2 ocorrências), 158; «democracy»: 155 
(6 ocorrências), 156 (4 ocorrências), 157 (2 ocorrências). 
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Capítulo V 

Conceitos, frames, conhecimento e interpretação 

 

 Sendo que a interpretação de qualquer discurso é sempre uma tarefa subjectiva e 

está determinada pelo conhecimento pessoal do indivíduo, pelos conceitos que 

constituem e determinam a sua compreensão do mundo, várias leituras, várias 

conceptualizações, vários frames, podem ser sugeridos pelo mesmo discurso. Isto é, no 

processo interpretativo estão em jogo os conceitos e frames subjacentes à intenção 

enunciativa do autor, bem como do que ele transporta e transparece no texto de seu 

contexto social, cultural, histórico, mas também aqueles que constituem a consciência 

do leitor, aquilo que este pode subjectivamente compreender e interpretar no texto. Um 

texto pode, assim, ser lido de várias maneiras, dependendo dos conceitos e frames 

subjacentes ao texto que coincidem com aqueles que o leitor possui na sua mente, 

constituídos a partir do seu conhecimento do mundo. Quanto maior é o nosso 

conhecimento dos factos do mundo relacionados com aquilo que um texto diz, maior a 

nossa capacidade de reconhecer os conceitos e frames expressos, i.e., de interpretar os 

sentidos do texto. Para além disso, o desconhecimento do que é realmente dito pode 

conduzir à evocação de conceitos e frames que nos dão uma imagem meramente 

parcial, ou mesmo errada, do que está subjacente ao acto enunciativo do autor. 

Consideremos novamente o artigo  “Jiefang sixiang, shishiqiushi, tuanjieyizhi 

xiangqian kan 解放思想，实事求是，团结一致向前看”, “Emancipate the mind, seek 

truth from facts, and unite as one in looking to the future”. 

 Qualquer pessoa reconhecerá neste texto uma certa contemporaneidade, pois 

nele aparecem termos que pertencem a um certo tipo de discurso que nos é 

contemporâneo. O texto evoca, assim, o frame da contemporaneidade. Por esses 

mesmos elementos, reconhecerá ainda o leitor que se trata de um discurso político, 

sendo evocado na sua leitura os frames da política e do discurso político. Estes frames 

são evocados por termos como: «minzhu 民 主 » 16  (traduzido «democratic», 

«democracy»17), «dang 党»18  («party») – que evocam ainda os frames do sistema 

                                                           
16 Veja-se nota 12 para referência das ocorrências deste termo no texto analisado. 
17 Idem nota 13. 
18 A repetida ocorrência deste termo em quase todas as páginas do texto de partida e correspondentemente 
do termo inglês na tradução tornam demasiado extensa e irrelevante a sua listagem. 
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democrático e do sistema partidário; veja-se à frente alguns comentários mais sobre o 

framing subjacente à compreensão destes termos –, «xiandaihua 现 代 化 » 19 

(«modernization», «modern» 20 ), ou «fazhan 发展 » 21  («development», «progress», 

«develop», «advance», «grows»22). 

 Se eu conhecer, ainda que de modo vago, o sentido do termo «Gongchan 共产» 

(«Communist»), tal como presente em «Gongchandang 共产党 » 23  («Communist 

Party»24) e  «Gongchandangyuan 共产党员»25 ( «membro do Partido Comunista”, 

traduzido como «Communists»26) terei uma compreensão mais aprofundada do texto. 

Este termo evoca  o conceito de “comunismo” que é um frame relativamente a uma 

série de conceitos referidos ao longo do texto, como sejam: «Zhongyang 中央»27 

«Central Committee» 28 ), «Ma-Liezhuyi 马列 主义 » 29  («Marxism-Leninism» 30 ), 

«shehuizhuyi shiye 社会主义事业»31 («socialist cause»32). Não posso compreender 

adequadamente o sentido que estes termos possuem no presente texto, sem os 

compreender como elementos do frame “comunismo”. Posso, contudo, ter um conceito 

de “comunismo” sem reconhecer estas palavras, i.e., o meu conceito de “comunismo” 

pode ser mais ou menos epistemicamente profundo.  

 Pode, inclusivamente, acontecer que o meu conceito de algo origine uma 

compreensão errada dos factos, por assentar num conhecimento errado, ou pelo menos 

débil, desses factos. Por exemplo, posso ter interiorizado um certo conceito do que é a 

democracia e um certo conceito do sistema partidário, construidos a partir da minha 

experiência da democracia e do sistema partidário que temos em Portugal, sem ter 

consciência de que existem outros sistemas que se denominam como sendo sistemas 

democráticos e multipartidários (como é o caso do sistema político chinês), sem que 

nada tenham a ver com a nossa concepção de democracia e multipartidarismo. Sem a 

                                                           
19 Veja-se nota 6 para referência das ocorrências deste termo no texto analisado. 
20 Idem nota 7. 
21 Idem nota 8. 
22 Idem nota 9. 
23 Deng 1984: 149. 
24 Deng 1994a: 160. 
25 Deng 1984: 142. 
26 Deng 1994a: 153. 
27 Deng 1984: 140 (duas ocorrências), 141, 142 (duas ocorrências), 153.   
28 Deng 1994a: 151 (três ocorrências), 153 (duas ocorrências), 165. 
29 Deng 1984: 141, 148, 153. 
30 Deng 1994a: 152, 159, 165. 
31 Deng 1984: 150, 151. 
32 Deng 1994a: 161, 163. 
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consciência desta diferença, que possuo a partir de um conceito do sistema político 

chinês epistemicamente mais profundo, não compreenderei o texto, ou estarei a cair em 

equívocos, quando nele leio os termos «minzhu 民主» («democracy») e «dang 党» 

(«party»). 

 Quem está consciente da diferença entre o sentido evocado por estes termos 

quando empregues num texto referente ao contexto político português ou noutro 

referente ao contexto político chinês, terá na sua mente um conceito geral de 

“democracia”, “partido político” e “multi-partidarismo” que compreende as duas 

concepções distintas destes termos. No entanto, a leitura destes termos em cada um 

desses textos activará conceptualizações distintas do que seja “democracia”, “partido 

político” e “multipartidarismo”, na medida em que serão diferentes os elementos do 

conceito mais geral que aparecerão de forma mais saliente, mais centrais (recorde-se a 

teoria da maior ou menor centralidade dos elementos da conceptualização, de 

Langacker, apresentada no capítulo II). Compreende-se, portanto, que estes termos 

denominam também frames que englobam diversas concepções distintas do que seja 

aquilo que esses termos referem. 

 Mas cada sentido particular destes termos pode, ainda, operar como frame 

relativamente à compreensão de vários outros termos. Deste modo, expressões como 

«dang de minzhu chuantong 党的民主传统»33 («Party's democratic tradition»34), ou 

ainda as presentes na seguinte passagem: 

 «zheci huiyi (…) dajia changkai sixiang, changsuoyuyan, ganyu jiang xinlihua, jiang 

shizai hua. Dajia neng’gou jiji de kaizhan piping 这次会议 (…) 大家敞开思想，畅

所欲言，敢于讲心里话，讲实在话。大家能够积极地开展批评»35, 

 «at this conference (…) participants have spoken their minds freely and fully and 

have boldly aired their honest opinions (…), felt free to criticize things»36, 

evocando o frame geral da democracia, só são adequadamente compreendidas se 

enquadradas no frame da concepção leninista da democracia enquanto elemento do 

“centralismo democrático” como sistema de organização política, bem como no frame 

do contexto histórico específico da China comunista. 

                                                           
33 Deng 1984: 140. 
34 Deng 1994a: 151. 
35 Deng 1984: 140-141. 
36 Deng 1994a: 151. 
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 Terei aprofundado mais a minha leitura do texto se souber reconhecer nele a 

realidade propriamente chinesa, compreendida em frames como “China”, “política 

chinesa”, “Partido Comunista Chinês”; “maoismo”, aqui evocados, desde logo, pelos 

termos «Mao Zedong 毛泽东»37 e «Mao Zedong sixiang 毛泽东思想»38 (“Mao Zedong 

Thought»39), mas ainda por outros que implicam um conhecimento mais profundo da 

realidade política e histórica chinesa. 

 Esses termos, como seja «wenhua dageming 文化大革命 » 40  («cultural 

revolution»)41, «si ge xiandaihua 四个现代化»42 («four modernizations»)43 , ou os 

apelos a «jiefang sixiang 解放思想»44 («emancipate the mind»45) e a «shishiqiushi 实

事求是»46  («seek truth from facts» 47 ), evocam desde logo um frame relativo ao 

momento histórico da sua redação.  

 Há, ainda, outros frames que são evocados pelo texto, mas que não são 

expressos pelo próprio texto. Estes frames constituem-se a partir do papel histórico que 

o documento representa, desde logo: para que serviu, em que contexto foi publicado ou 

proferido, o modo como foi interpretado e usado. Ilustraremos melhor este fenómeno no 

capítulo VIII, quando considerarmos a problemática da tradução da passagem do artigo  

“Xuehao wenjian zhuazhu gang 学好文件抓住纲”, “Study documents well and grasp 
                                                           
37 Deng 1984: 141, 143 (duas ocorrências), 145, 148 (cinco ocorrências), 149 (sete ocorrências), 153 
(duas ocorrências). Deng 1994a: 152, 154 (duas ocorrências), 156, 159, 160 (oito ocorrências; ainda, duas 
ocorrências traduzidas como “Mao”, uma ocorrência traduzida como “his”), 164, 165. 
38 Deng 1984: 141, 143, 148 (duas ocorrências), 149 (quatro ocorrências), 153. 
39 Deng 1994a: 152, 154, 159, 160 (cinco ocorrências), 165. 
40 Deng 1984: 148, 149 (duas ocorrências). 
41 Deng 1994a: 160 (duas ocorrências); 161 (duas ocorrências; a primeira refere-se a passagem do texto 

chinês onde «wenhua Dageming 文化大革命» se acha elidido). Sobre a Revolução Cultural, veja-se pp. 
52-53 deste trabalho. 
42 Deng 1984: 140, 141, 143 (duas ocorrências), 144, 150, 152 (duas ocorrências), 153. 
43 Deng 1994a: 151, 152, 154 (duas ocorrências), 155, 161, 164 (duas ocorrências; última ocorrência do 
texto chinês traduzida por “modernization drive”). Sobre as Quatro Modernizações, veja-se pp. 118-119 
deste trabalho. 
44 Deng 1984: 140, 141 (cinco ocorrências), 143 (três ocorrências), 144 (quatro ocorrências), 147, 153. 
45  Deng 1994a: 151; 152 (quatro ocorrências: 1ª traduzida como “emancipate (our) minds”, 2ª 
“emancipating the mind”, 3ª “emancipating (our) minds”, 4ª “the emancipation of minds”); 154 (três 
ocorrências: 1ª “(people´s) minds (need to) be emancipated)”, 2ª “emancipate (our) minds”, 3ª 
“emancipate (their) minds”); 155 (quarto ocorrências: 1ª “emancipate (their) minds”, 2ª “emancipating 
the mind”, 3ª “emancipate (their) minds”, 4ª “emancipate (his) mind”); 159 (“emancipating minds”); 165 
(“emancipate (our) minds”). 
46 Deng 1984: 140, 141 (duas ocorrências), 143 (cinco ocorrências), 147. 
47 Deng 1994a: 151; 152 (2 ocorrências; segunda ocorrência traduzida como “seeking truth from facts”); 
154 (duas ocorrências, segunda traduzida como “seeking truth from facts”); terceira ocorrência da pág 
143 do txt chinês traduzida como “this principle”, quarta ocorrência como “it”, quinta como “this 
principle”; ocorrência da página 147 do texto chinês traduzida como “on the basis of facts”. Estas duas 
últimas expressões serão abordadas no capítulo VII. 
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key link” e a sua evocação do termo “liang ge fanshi 两个凡是”.   

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

Parte II 

Análise do Sentido dos Termos 

e Problematização da sua Tradução 
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Capítulo VI 

Introdução geral à análise do sentido dos termos e sua tradução: 

vida e discurso de Deng Xiaoping como fio condutor 

 

Recuperando o que foi já dito na introdução, a parte prática deste trabalho, que 

aqui inicia, pode ser dividida em três secções: 

A primeira será o estudo do sentido e da tradução da expressão “jiefang sixiang 

解放思想” (traduzida como “emancipate the mind”), tal como aparece no artigo 

“Jiefang sixiang, shishiqiushi, tuanjieyizhi xiangqian kan 解放思想，实事求是，团结

一致向前看”, “Emancipate the mind, seek truth from facts, and unite as one in looking 

to the future”, transcrição do discurso proferido por Deng Xiaoping durante a sessão de 

encerramento da Conferência de Trabalho do Comité Central do Partido Comunista da 

China, a 13 de Dezembro de 1978. 

A segunda parte será a problematização da tradução de uma passagem do texto 

“Xuehao wenjian zhuazhu gang 学好文件抓住纲 ” (traduções inglesas: “Study 

documents well and grasp key link” e “Maintain the theme of studying thoroughly”), de 

7 de Fevereiro de 1977, na medida em que esta traz implícita na sua compreensão uma 

expressão não mencionada no próprio texto, “liang ge fanshi 两个凡是”, geralmente 

traduzida para inglês como “two whatevers”.  

A terceira parte tem como ponto de partida a problematização da tradução do 

termo “xiaokang 小康”, tal como usado por Deng Xiaoping em diversos dos textos 

reunidos nas suas Obras Escolhidas (Deng Xiaoping wenxuan 邓小平文选, edição em 

língua inglesa: Selected works of Deng Xiaoping; de aqui em diante referidas pelo nome 

português agora apresentado), considerando os sentidos e usos anteriores do termo, e 

em contraposição com os sentidos e usos do termo “datong 大同”, considerando a sua 

relação semântica. 

Apesar de o nosso trabalho passar pela a análise de diferentes termos ocorrentes em 

textos de autoria e origem diversa, existe entre as várias partes do trabalho um fio 

condutor: a obra política e o discurso de Deng Xiaoping. Como tal, é importante que 

comecemos por dizer algo sobre este líder da República Popular da China. 

Deng Xiaoping (1904-1997) pertence à primeira geração de revolucionários 

comunistas que fundou a República Popular da China, sendo sobretudo reconhecido 
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como o pai das reformas empreendidas a partir de finais da década de 70 que 

conduziram ao milagre económico chinês.  

A sua militância tem início com a entrada na secção europeia da Juventude 

Comunista Chinesa no ano de 1922, quando trabalhava e estudava em Paris. Regressado 

à China em 1926, ocupa desde então, e durante todo o período conturbado de guerra 

civil e de resistência à ocupação japonesa, diversos cargos de relevância na estrutura 

politica e militar do Partido. Em Junho de 1945, viviam-se então os últimos meses da 

ocupação japonesa, torna-se membro do Comité Central do Partido Comunista48.  

Com a fundação da República Popular da China, a 1 de Outubro de 1949, Deng 

assume os cargos de vice presidente do comité administrativo da região sudoeste, de 

primeiro secretário da secção regional do Partido e de comissário político do comando 

militar da mesma região. Em 1952 é transferido para Beijing, a fim de ocupar o cargo 

de vice-primeiro-ministro no governo central. Em 1956, é promovido a secretário-geral 

do Partido Comunista e recebe um lugar no comité permanente do secretariado político 

(politburo) do comité central, órgão mais elevado na hierarquia administrativa do 

Partido49. 

Os anos de 1958 a 1961 ficaram marcados como uma das épocas mais negras na 

história da República Popular, devido às consequências catastróficas do mais ambicioso 

projecto de desenvolvimento económico da nova era, o Grande Salto em Frente50. Este 

projecto apelava à entrega de toda a nação num grande esforço de três anos que 

conduzisse ao veloz crescimento da produção agrícola e industrial. Os diversos 

projectos fracassados de engenharia social e de experimentação com diversas inovações 

técnicas, ao serviço de objectivos de crescimento irrealistas, conduziram ao 
                                                           
48 Sobre a vida de Deng Xiaoping até à fundação da República Popular da China: Connely 2009: 406-
408; Spence 1990: 320-322; Vogel 2011: 15-36. Sobre introdução do comunismo na China: Spence 1990: 
305-310. Sobre a fundação do PCC e os anos de cooperação e conflito com o Guomindang (Partido 
Nacionalista) até à Guerra Sino-Japonesa, veja-se: Hsü 2000: 514-518, 518-531, 552-563; Spence 1990: 
319-325, 334-360, 370-379, 403-434. Sobre o período da Guerra Sino-Japonesa (1937-1945), veja-se: 
Hsü 2000: 578-613; Spence 1990: 443-483. Sobre o período da Guerra Civil contra o Guomindang 
(Partido Nacionalista) até à Fundação da República Popular da China (1945-1949), veja-se: Hsü 2000: 
619-643; Spence 1990: 484-513.  
49 Sobre Deng Xiaoping, durante os primeiros anos da República Popular da China, até ao Grande Salto 
em Frente, veja-se: Connely 2009: 408; Vogel 2011: 36-40. Sobre os primeiros anos da República 
Popular da China, até ao Grande Salto em Frente, veja-se: Hsü 2000: 645-655, 658-664; Spence 1990: 
514-573.  
50 Sobre Deng Xiaoping durante o período do Grande Salto em Frente, veja-se: Connely 2009: 408; 
Dikötter 2010: 92, 118-119, 130, 134; Lieberthal 1995: 297, 298, 306-307, 320; Vogel 2011: 41-42. 
Sobre o período do Grande Salto em Frente, veja-se: Barrento 2006; ”); De Bary & Lufrano 2000: 469-
471 (“Peng Dehuai: “Letter of opinion” to Mao Zedong on the Great Leap Forward, July 1959”), Dikötter 
2010; Hsü 2000: 655-658; Lardy 1995: 360-391; Lieberthal 1995: 293-322; MacFaquhar, Cheek & Wu 
1989; Riskin 2000; Spence 1990: 574-583; Sullivan 2010: 229-230 (“Great Leap Forward”). 
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empobrecimento da qualidade dos produtos industriais e à queda dramática da produção 

agrícola, o que condenou milhões de camponeses à fome.  

No período posterior ao Grande Salto em Frente51, Deng Xiaoping será, ao lado 

do Presidente Liu Shaoqi, um dos principais responsáveis pela elaboração das políticas 

dirigidas à recuperação económica da nação. Estas políticas implicaram um recuo 

relativamente à realização dos ideais promovidos por Mao que fundaram a empresa do 

Grande Salto em Frente.  

O projecto da realização de uma organização colectivista das unidades sociais, 

da propriedade e da produção e de uma maior igualdade na distribuição dos rendimentos 

constituída na criação das comunas a partir de 1958, foi substituído por uma abertura 

pragmática à experimentação local com diversas formas de organização do trabalho, o 

que levou ao restabelecimento, em várias regiões, dos pequenos cultivos privados, à 

permissão de produções privadas subsidiárias por parte dos camponeses, como a criação 

de animais, a produção de artigos artesanais, pesca ou caça, e à reabertura de mercados 

privados onde este artigos podiam ser vendidos. 

Se Mao defendia que o motor do desenvolvimento económico deveria assentar 

na mobilização das massas através da sua inspiração ideológica e se opunha a uma via 

assente em incentivos materiais, as novas políticas reconheciam a necessidade de 

recorrer a estes incentivos como forma de estimular a produção . 

Enquanto Mao desconfiava das elites intelectuais, dotadas de conhecimento 

especializado– grande parte da qual estava alheada da militância comunista e havia sido 

perseguida durante a campanha anti-direitista de 1957 –, e defendia que as massas, 

sobretudo a classe campesina, onde se encontrava a base de apoio ao Partido, imbuída e 

motivada pelos ideais comunistas seria capaz de se superar e realizar grandes projectos 

sem ter de depender destas elites, as várias experimentações fracassadas durante o 

Grande Salto em Frente levaram a equipa liderada por Deng e Liu a pedir a reabilitação 

de diversos especialistas perseguidos e a recorrer ao conhecimento especializado para 

encontrar soluções para a retoma económica.  

                                                           
51 Sobre Deng Xiaoping durante o período entre o Grande Salto em Frente e a Revolução Cultural, e o 
seu papel nas reformas então empreendidas, veja-se: Connely 2009: 408; Lieberthal 1995: 322-335; 
Vogel 2011: 42. Sobre o período entre o Grande Salto em Frente e a Revolução Cultural, veja-se: Hsü 
2000:689-696; Lardy 1995: 378-397; Lieberthal 1995: 322-359. A exposição que se segue, sobre as 
políticas empreendidas neste período e a tensão entre as posições do governo liderado por Liu Shaoqi e 
Deng Xiaoping e as de Mao Zedong, baseia-se sobretudo na exposição de  Lieberthal 1995: 322-335. 
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Esta experiência servirá de base às políticas que Deng irá pôr em prática após a 

sua ascensão ao poder em finais de 1978. 

Foi a liderança de Liu e Deng na promoção e execução destas políticas que 

levou a que na altura da Revolução Cultural (1966-1976), quando Mao retoma o seu 

controlo sobre o Partido e a nação, os dois fossem perseguidos sob a acusação de 

seguirem a via do capitalismo. Liu Shaoqi é o primeiro grande alvo da nova campanha 

ideológica, o que conduz à sua destituição de todos os  cargos em Julho de 1966. Em 

1968, o mesmo acontece com Deng Xiaoping, sendo enviado, no ano seguinte, para a 

província de Jiangxi52.  

A Revolução Cultural53 foi uma campanha lançada por Mao Zedong em Agosto 

de 1966, que apelava a uma revolução completa na sociedade, na política e na cultura, e 

que tem origem na luta de poder entre a ala radical do Partido, liderada por Mao 

Zedong, e a ala que dominava o aparelho do governo central, liderada pelo Presidente 

Liu Shaoqi.  

Mao compreendia que o privilégio dado pelo governo de Liu Shaoqi ao 

planeamento económico em detrimento do trabalho ideológico, o aumento do controlo 

do poder central sobre o planeamento e gestão da economia rural nos diversos níveis 

administrativos, ou reformas como a permissão da produção agrícola familiar, a 

reabertura dos mercados rurais de venda privada ou a reintrodução de incentivos de 

natureza material, significavam um recuo e um desvio do rumo do projecto comunista. 

Compreendia que estas políticas significavam uma burocratização do Partido e do 

governo, a transformação da cúpula partidária numa nova elite dominadora, através do 

seu controlo sobre os meios de produção, bem como a restauração do capitalismo e a 

emergência de uma nova burguesia. 

Em oposição, Mao defendia a necessidade de aumentar a socialização da 

economia e da sociedade, e da contínua revitalização da revolução, através de 

campanhas políticas que mobilizassem as massas e evitassem que o Partido se tornasse 

elitista. 

                                                           
52 Sobre o processo de afastamento de Deng Xiaoping e a sua vida durante o período da Revolução 
Cultural até à sua reabilitação em 1973, veja-se: Connely 2009: 408-409; Vogel 2011: 44-71. 
53Sobre o período da Revolução Cultural,  veja-se: Harding 1991; Hsü 2000: 697-703, MacFarquhar & 
Schoenhals 2008; Perkins 1991: 475-495; Spence 1990: 602-617. Para uma tradução inglesa de excertos 

do documento de 8 de Agosto de 1966 conhecido como “Dezasseis pontos” (“Shiliu tiao 十六条”) , que 
anuncia as posições do comité central do Partido relativamente à Revolução Cultural, veja-se De Bary & 
Lufrano 2000: 474-475 (“The Sixteen Points: Guidelines for the Great Proletarian Cultural Revolution”). 
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No seu período mais quente, entre 1966 e 1969, a Revolução Cultural foi 

dominada pela acção dos Guardas Vermelhos54. Os Guardas Vermelhos eram grupos 

compostos sobretudo por estudantes do ensino secundário e superior dos meios urbanos 

que foram autorizados e encorajados por Mao Zedong a empreender por acção directa 

as directivas da Revolução Cultural. Os seus alvos eram quadros do Partido e do estado, 

intelectuais, artistas e todos aqueles que eram considerados seguirem a via capitalista, 

promoverem ideais burgueses, ou identificados como sendo “direitistas”, 

“reaccionários” ou “anti-sociais”, bem como toda a expressão da cultura tradicional que 

era julgada ser contrária aos ideais progressistas e proletários do comunismo. 

A autonomia de acção atribuída pelo Grande Timoneiro a estes grupos e o seu 

furor revolucionário levou ao alastrar da violência e à crescente perturbação da ordem 

social e do tecido económico. A partir de 1967 começaram a desenvolver-se conflitos 

faccionais entre diferentes grupos de Guardas Vermelhos, transformando os recintos de 

várias universidades em verdadeiros campos de batalha. A fim de tomar controlo da 

situação, em meados de 1967 Mao ordenou que o Exército de Libertação Nacional 

restabelecesse a ordem, e em Dezembro de 1968, decretou que os Guardas Vermelhos 

fossem enviados para o campo, a fim de serem educados pelos camponeses pobres. 

Assim terminava o período mais quente da Revolução Cultural, embora esta só 

fosse oficialmente finalizada em 1976, depois da morte de Mao Zedong e dez anos 

passados do seu início.  

Em 1973, Deng 55  é reabilitado e recupera o cargo de vice-presidente, 

trabalhando ao lado do Primeiro-Ministro Zhou Enlai. A sua prioridade é, mais uma 

vez, o desenvolvimento económico e a modernização do país. Mao, apesar de ter 

aprovado a sua reabilitação, não aceita o o ênfase colocado por Deng nas políticas 

económicas. Para o Grande Timoneiro o elemento chave continua a ser a luta de 

classes. 

Zhou Enlai morre a 8 de Janeiro de 1976, e nos dias 4 e 5 de Abril do mesmo 

ano, véspera e dia da celebração dos antepassados e dos falecidos na China, milhares de 

pessoas deslocam-se à Praça de Tian’anmen com o pretexto de prestar homenagem ao 

                                                           
54 Sobre os Guardas Vermelhos, veja-se: Bonnin 2009, MacFarquhar & Schoenhals 2008:102-131, 239-
252. 
55 Sobre Deng Xiaoping durante o período entre a sua reabilitação de 1973 e a sua consagração como 
principal líder do governo chinês, veja-se:  Connely 2009: 409; Vogel 2011: 71-213. Sobre este período 
histórico, veja-se ainda: Hsü: 763-774, MacFarquhar & Schoenhals 2008: 340 e seguintes, Spence 633-
652. 
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líder recentemente desaparecido. A concentração popular foi interpretada como uma 

manifestação contra a liderança, e o exército foi mandado intervir sobre os 

manifestantes56. 

A ala radical dentro dos órgãos de poder, liderada pelo grupo que ficaria 

conhecido como Bando dos Quatro 57 , força a acusação de Deng Xiaoping como 

instigador das manifestações, levando a que fosse mais uma vez destituído dos seus 

cargos e enviado para a Guangdong (Província de Cantão). 

Com a morte de Mao Zedong, a 8 de Setembro de 1976, Hua Guofeng58 torna-se 

chefe  máximo do Partido e da nação e prende os lideres da ala radical. O afastamento 

deste grupo permitiu que Deng fosse mais uma vez reabilitado. A 6 de Abril de 1976 

recupera todos os cargos de que havia sido destituído. 

Os anos seguintes serão de luta pelo controlo do governo central entre a ala mais 

conservadora liderada por Hua Guofeng e a ala reformista liderada por Deng Xiaoping.  

A passagem que ocupará a segunda parte do nosso estudo é interpretada pelos 

reformistas como sintetizando a posição ideológica dos conservadores, sendo que a 

expressão “liang ge fanshi 两个凡是 ”, nela baseada, será o termo criado para 

denominar essa posição.   

A crítica reformista a esta posição dará início ao “Grande Debate sobre o 

Critério de Verdade” 59 . Os reformistas acusam os conservadores de aderirem 

inquestionadamente a tudo o que foi dito por Mao Zedong, defendendo a necessidade de 

toda a teoria ser submetida à prática para que possa ser julgada verdadeira ou falsa. 

É esta posição que serve de tema central ao primeiro discurso de Deng Xiaoping 

que estudaremos, sendo expressa desde logo no título pelos slogans “jiefang sixiang 解

放思想” (tradução inglesa: “emancipate the mind”) e “shishiqiushi 实事求是” (“seek 

truth from facts”). 

 Este discurso é ainda de importância histórica, porque a Conferência de 

Trabalho do Comité Central do Partido Comunista da China em que foi proferido 

(realizada entre 10 de novembro a 15 de Dezembro de 1978), e o Terceiro Plenário do 

11º Congresso do Partido Comunista da China de que aquela serviu de preparação 

                                                           
56 Sobre o incidente de Tian’anmen de 1976, veja-se MacFarquhar & Schoenhals 2008:413-430. 
57  Sobre o Bando dos Quatro, veja-se: Hsü 2000: 768-774, 817-824; MacFarquhar & Schoenhals 
2008:396-412, 440-449.  
58 Sobre Hua Guofeng e o seu papel na história da República Popular da China, veja-se Weatherly 2010. 
59 Sobre este debate veja-se pp. 63-64 deste trabalho. 
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(ocorrente entre 18 e 22 de Dezembro), são considerados como momentos chave na 

consagração de Deng Xiaoping como líder de facto do Partido e da nação, e do início da 

era da Reforma e Abertura, época durante o qual as políticas do governo comandado por 

Deng levaram a China a realizar um verdadeiro milagre de crescimento económico60.  

Hua Guofeng manterá, ainda assim, os cargos de primeiro ministro do país até 

10 de Setembro de 1980 e de presidente do PCC até 28 de Junho de 1981, datas em que 

é substituido, respectivamente, por Zhao Ziyang e Hu Yaobang, colaboradores de Deng 

Xiaoping. O próprio Deng Xiaoping nunca virá a ocupar estes cargos, preferindo cedê-

los a homens da sua confiança. 

É neste período que Deng irá usar o termo “xiaokang 小康” para designar as 

metas económicas mais imediatas que o governo se propõe alcançar. O governo de 

Deng Xiaoping irá tomar o crescimento económico, a modernização das infra-estruturas 

nacionais, e a melhoria das condições de vida da população como tema central das suas 

políticas.  

A fim de atingir estes objectivos, assistiu-se ao avanço gradual da economia de 

mercado, com a progressiva expansão do âmbito privado da economia e diminuição do 

tecido empresarial sobre controlo estatal. Passou-se a promover os estímulos materiais 

como forma de aumentar a produção. Desenvolveu-se o mercado de consumo, de modo 

a que a oferta de produtos estivesse a par com o aumento do poder de compra da 

população. Mesmo no plano da retórica governamental, assiste-se ao aparecimento de 

slogans dirigidos ao estímulo da busca do lucro e do enriquecimento, como por 

exemplo “zhifu guangrong 致富光荣”, “enriquecer é glorioso”.   

Também importante para o sucesso da expansão da economia chinesa, foi o fim 

do isolamento do país e a sua abertura ao investimento estrangeiro, nomeadamente 

mediante a criação de Zonas Económicas Especiais.  

Ao sistema económico que se constituiu mediante estas reformas, foi dado os 

nome de Socialismo de Mercado61, na medida em que assenta na convivência de uma 

                                                           
60 Sobre a ascensão ao poder de Deng Xiaoping e o período da sua governação, veja-se: Connely 2009: 
409-412; Hsü: 775 em diante; Spence 1990: 653 em diante; Vogel 2011: 217 em diante.  
 
61 Para uma exposição de Deng Xiaoping da ideia de Socialismo de Mercado, veja-se os seguintes artigos: 

Deng 1994a: 231-236, “Shehuizhuyi ye keyi gao shichang jingji 社会主义也可以搞市场经济” (edição 
inglesa “We can develop a market economy under socialism”, 
http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol2/text/b1370.html, acedido a 02-07-14) de 26 de Novembro 

de 1979; Deng 1993: 148-151, “Shehuizhuyi he  shichang jingjibu cunzai genben maodun 社会主义和市

场经济不存在根本矛盾” (Deng 1994b: 151-153, “There is no fundamental contradiction between 
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economia de mercado ao lado do planeamento central e do dirigismo típicos das 

economias socialistas.  

  

                                                                                                                                                                          
socialism and a market economy” 23 de Outubro de 1985”; Deng 1993: 203, “Jihua he shichang jingji 

dou shi fazhan shengchanli de fangfa 计划和市场都是发展生产力的方法” (Deng 1994b: 203: 
“Planning and the market are both means of developing the productive force”) de 6 de Fevereiro de 1987. 
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Capítulo VII 

“Jiefang sixiang 解放思想” (“Emancipate the mind”)  

 

Conceitos e Frames na leitura do título do artigo “Jiefang sixiang, 

shishiqiushi, tuanjieyizhi xiangqian kan 解放思想，实事求是，团结一致向前看” 

(“Emancipate the mind, seek truth from facts, and unite as one in looking to the 

future”) 

O tema deste capítulo é a análise do sentido da expressão “jiefang sixiang 解放

思想”, tal como ocorrente no discurso de Deng Xiaoping “Jiefang sixiang, shishiqiushi, 

tuanjieyizhi xiangqian kan 解放思想，实事求是，团结一致向前看” (“Emancipate 

the mind, seek truth from facts, and unite as one in looking to the future”) e a 

problematização da sua tradução inglesa, “emancipate the mind”, ocorrente na edição 

inglesa oficial das Obras Escolhidas de Deng Xiaoping, cuja tradução e organização foi 

realizada pelo The Bureau for the Compilation and Translation of Works of Marx, 

Engels, Lenin and Stalin (Zhonggong zhongyang Makesi Engesi Liening Sidalin zhuzuo 

bian yi ju 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局 , de aqui em diante 

mencionado pelo nome oficial inglês), órgão ligado (como o nome chinês refere) ao 

Comité Central do Partido Comunista.  

 Como forma de introdução, começaremos por analisar o título do artigo de Deng 

Xiaoping, onde está presente a expressão “jiefang sixiang 解放思想”, “emancipate the 

mind”, a fim de ilustrar que conceitos e frames podem ser indentificados num curto 

enunciado que pretende, desde logo, apresentar o tema do artigo que nomeia. Procurarei 

partir da perspectiva de um leitor comum, não especialista, que contacta pela primeira 

vez com o texto na sua tradução inglesa. 

 Parece-me que, quanto aos conceitos aí formulados e aos frames por estes 

evocados, este titulo pode ser dividido em três partes correspondentes a cada uma das 

orações que o compõem. 

 A primeira, «emancipate the mind» («jiefang sixiang 解放思想»), tomada por si 

só, pode evocar duas conceptualizações, duas compreensões diferentes do que se 

entende por “emancipação da mente”, dependendo do frame em que essa 

conceptualização é enquadrada: um, é o da experiência mística, que recorre a práticas de 

meditação, transe, etc., para atingir um certo conhecimento intuitivo, não lógico ou 
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discursivo, da verdade, um estado mais elevado de consciência do que o da experiência 

comum; o outro, é o da compreensão do trabalho da razão e da experiência do 

conhecimento racional, na tradição filosófica e científica ocidental, como sendo 

libertador e emancipador. 

 A segunda oração, «seek truth from facts» («shishiqiushi 实事求是»), permite-

nos situar a conceptualização da primeira oração no segundo frame referido, 

relacionando a emancipação da mente com a experiência epistémica racional a partir 

dos dados empíricos.  

 A conceptualização expressa pela terceira oração, «unite as one in looking to the 

future» («tuanjieyizhi xiangqian kan 团结一致向前看»), pode ser analiticamente 

dividida em dois conceitos. Primeiro o conceito de unidade entre vários indivíduos, 

expressa na primeira parte da oração, «unite as one» («tuanjieyizhi 团结一致 »); 

segundo, o conceito progressista de trabalhar tendo em vista um futuro melhor, que é o 

sentido conotativo, metafórico, expresso por «looking to the future» (xiangqian kan 向

前看, literalmente “olhar em frente”). A oração no seu todo, pode ser compreendida 

sobre o pano de fundo do frame do ethos comunista de devoção comum a uma causa 

comum, a um futuro comum melhor. 

 Por fim, o conteúdo conceptual associado à estrutura gramatical de todo o 

enunciado – o uso do imperativo – contribui para evocar o frame do discurso político, 

panfletário. Como afirma Fillmore (2006: 385, tradução minha):  

«Uma visão mais abrangente da semântica da gramática (…) compreende o framing 

lexical como proporcionando o “conteúdo” sobre o qual a estrutura gramatical 

pratica uma função “configurativa”. Pensando deste modo, podemos ver que 

qualquer categoria ou padrão gramatical impõe o seu próprio “frame” no material 

que estrutura».  

 Sentido e tradução de “jiefang sixiang 解放思想” (“emancipate the mind”) 

 Será aqui argumentado que a expressão “jiefang sixiang 解放思想” é melhor 

traduzida pelo equivalente “libertemos o pensamento” (“liberate thought”). Tal solução 

será justificada mediante análise do conteúdo semântico comunicado pelo termo chinês 

e a verificação de como a solução aqui defendida permite uma maior abertura a esse 

conteúdo relativamente à solução apresentada na tradução oficial em língua inglesa. 

Procura-se aqui mostrar que certas traduções perdem sentido relativamente ao texto de 

partida quando se opta por soluções que, ainda que possam ser consideradas correctas se 
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nos restringirmos ao sentido essencial do termo, não se adequam à comunicação de um 

sentido mais alargado, nomeadamente de certos frames subjacentes ao sentido do termo 

de partida. 

 Comecemos pela primeira palavra da expressão, “jiefang 解放”. Temos então 

aqui duas traduções possíveis para este termo: “libertar” (“libertação”), por um lado, e 

por outro “emancipar” (“emancipação”). Consideremos primeiro o que seja o sentido 

essencial destes termos que permite que sejam ambos soluções tradutórias de “jiefang 

解放”. 

 “Libertar” e “libertação” referem o acto de desprender, de livrar algo ou alguém 

de um jugo ou uma opressão. “Emancipar” e “emancipação” são frequentemente usados 

como sinónimos destes termos, mas aparece destacado na sua conceptualização, parece-

me, a consequência possível do primeiro acto, de aquisição de independência e 

autonomia por parte daquele que é libertado ou emancipado. Deste modo se fala da 

“emancipação dos escravos” ou da “emancipação da mulher”, e é “jiefang 解放” que é 

usado em chinês para dizer “emancipação” nestes contextos (“nuli jiefang 奴隶解放” e 

“nüxing jiefang 女性解放” respectivamente). No entanto, se analisarmos o sentido mais 

literal de  “jiefang 解放 ”, vemos que este possui essencialmente o sentido de 

“desprender”, “livrar de um jugo”, que é dito de forma mais estrita por  “libertar” e 

“libertação”, “liberate” e “liberation”, razão pela qual o termo chinês é muito mais 

frequentemente traduzido por estes termos. 

 O presente contexto de uso de “jiefang 解放” pode, ainda assim, levar-nos a 

considerar preferível usar aqui “emancipar” como termo tradutor, pois poderemos 

compreender que libertar o pensamento ou a mente, neste contexto, significa passar a 

pensar de forma independente e autónoma, que está subentendida a ideia da 

independência e autonomia de pensamento como condição do sujeito livre e que 

emancipar” tornará mais saliente esta ideia. 

 A minha opção pela tradução de “jiefang 解放” por “libertar” em vez de 

“emancipar” neste contexto assenta, não só, na primazia do uso do primeiro termo 

tradutório (ou de termos equivalentes nas outras línguas, como é o caso de “liberate” no 

inglês), mas ainda no facto de, por consequência, a maior parte dos termos 

convencionalizados e lexicalizados de que aquele “jiefang 解放 ” é elemento, no 

contexto do discurso político da China comunista, são por regra traduzidos por 

“libertar”, “libertação” (“liberate”, “liberation” em inglês). São exemplo de tal, os 
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seguintes casos:  

 “Jiefangjun 解放军”, nome geral das forças armadas chinesas, cujo nome oficial 

inglês é “People's Liberation Army”( “Exército de Libertação Popular”). 

 “Jiefangjun bao 解放军报”, nome do jornal oficial daquele organismo, de cuja 

tradução inglesa oficial é People's Liberation Army Daily (Jornal do Exército de 

Libertação). 

 “Jiefang  ribao 解放日报”, nome do jornal do Comité de Shanghai do Partido 

Comunista da China, oficialmente chamado em inglês de Liberation Daily (Diário da 

Libertação). 

  “Jiefangqu 解放区 ”, “Liberated Areas” (“Áreas Libertadas”), áreas sob 

controlo do Partido Comunista durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa (Segunda 

Guerra Mundial) e a guerra civil contra o Guomindang (Partido Nacionalista). 

 O uso de  “jiefang 解放” na expressão “jiefang sixiang 解放思想” evoca, assim, 

o intertexto constituído pelos vários enunciados em que esse termo é usado. Deste 

modo, opera na sua compreensão o frame constituido pelo sistema de conceptualizações 

que emana desse intertexto, no qual se inclui as várias conceptualizações particulares 

das realidades e dos acontecimentos referidos pelo termo, no qual se inclui os contextos 

de enunciação dos discursos e a conceptualização narrativa da história que liga estes 

acontecimentos e discursos. Na medida em que o texto aqui estudado consiste num 

artigo pertencente ao discurso e à história do movimento comunista chinês, é o 

intertexto destes discursos onde “jiefang 解放” aparece que é primeiramente evocado. 

Do mesmo modo, é o frame constituido pelo sistema das conceptualizações dos 

acontecimentos ou realidades referidas, do contexto de enunciação dos discursos e da 

história do movimento comunista chinês onde estes ocorrem que, de forma mais 

saliente, determina a interpretação deste termo, tal como usado neste artigo. 

 O que significa comunicar na tradução estes frames? De que forma tal pode 

acontecer? 

 Para que um termo tradutório evoque o intertexto e a realidade social e histórica 

associada ao uso e sentido de um termo traduzido, o leitor precisa de possuir um 

conhecimento de fundo, exterior ao próprio texto, dos acontecimentos dessa realidade 

social e histórica e do uso e sentido do termo associados a esses acontecimentos. Mas 

mais ainda, e antes de mais, o leitor precisa de reconhecer no texto o próprio termo e 

reconhecê-lo como sendo o termo que se repete noutras ocorrências e que está associado 
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às realidades e acontecimentos que conhece.  

 Tal pressupõe que a unidade terminológica do intertexto da língua de partida 

seja replicado nas sucessivas traduções na língua de chegada. Replicar o intertexto, e 

comunicar o frame que este constitui, significa que a unidade terminológica no 

intertexto da primeira língua seja preservada, tanto quanto possível, na sua tradução na 

língua de chegada, que a um único termo na língua de partida corresponda, tanto quanto 

possível, um único termo tradutório.  

 Por esta razão, defende-se aqui que se deve procurar, entre uma comunidade de 

tradutores, a estabelecimento de uma convencionalização das soluções tradutórias, e que 

estas convenções se devem constituir como soluções privilegiadas de tradução. Mais 

ainda, um tradutor português, dado o limitado número de traduções do chinês e de 

textos sobre a China para a sua língua e a relativa difusão de textos pertencentes a este 

tema em línguas estrangeiras no seu contexto linguístico, deverá tomar em conta o 

modo como o termo é traduzido nas línguas estrangeiras de maior uso no seu contexto 

(de cujos textos um leitor tipo das suas traduções poderá ter interesse em ler e aos quais 

poderá ir buscar mais informação acerca dos assuntos tratados nessas traduções) e 

privilegiar, tanto quanto possível, termos tradutórios que sejam facilmente identificados 

com as soluções convencionais nessas línguas. É o caso aqui de “libertar” e “libertação” 

relativamente ao inglês “liberate” e “liberation”. 

 Na minha óptica, “libertar” não parece ser uma tradução que aqui retire sentido 

ao termo de partida, mas, pelo contrário, é o termo que melhor corresponde ao que é 

dito por “jiefang 解放. Deste modo, o processo de “libertação do pensamento”, a que a 

expressão e o texto se referem, estará colocado em relação manifesta com os processos 

considerados de libertação em que o Partido Comunista esteve envolvido ao longo da 

sua história. 

 Dada a relação de profunda semelhança semântica entre “emancipar” e 

“libertar”, e o modo como ambos os termos comunicam, no contexto do discurso 

político, os mesmo ideais (os mesmo frames), “emancipar” como termo tradutório de 

“jiefang 解放” na expressão “jiefang sixiang 解放思想” não deixaria de ser capaz de 

evocar a relação do conteúdo semântico deste enunciado com o de outros usos de  

“jiefang 解放 ”, mas tal será realizado, necessariamente, de forma mais directa e 

imediata pelo termo tradutório mais literal, e que é o mais comummente usado na 

tradução do discurso político da China comunista. 
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 Passemos agora a considerar a tradução de “sixiang 思想”. Na tradução oficial 

inglesa como vimos, este termo aparece traduzido por “mind», sendo que será aqui 

argumentado que o termo é melhor traduzido por “pensamento” (“thought”). 

 “Pensamento”  é, de facto, o termo que traduz literalmente “sixiang 思想”, 

sendo que ambos referem os processos de conceptualização na mente. Por referir o 

lugar onde ocorrem os pensamentos, e este lugar só ser visível no acontecimento do 

pensamento, “mente” é, no entanto, frequentemente usado como metonímia de 

“pensamento”. 

 Podemos pensar que o tradutor terá optado por esta tradução por razões 

estilísticas, considerando que a diferença semântica entre “mind” e “thought (“mente” e 

“pensamento”) não punha em causa o sentido essencial da expressão. Ainda que 

aceitemos este argumento como podendo ser válido, esta solução torna-se problemática 

se tivermos em consideração os frames envolvidos na interpretação da expressão 

“jiefang sixiang 解放思想 ” no contexto de uso aqui em análise, e teremos de 

considerar, na nossa óptica, “pensamento” como sendo a tradução preferível de  

“sixiang 思想”. 

 Na análise preliminar ao sentido de “jiefang sixiang 解放思想”, enquanto 

primeira oração do texto aqui estudado, foi dito que este termo poderia ser interpretado 

a partir de dois frames que trazem consigo a ideia de “emancipação da mente”: um o da 

experiência mística, outro o da compreensão do trabalho da razão e da experiência do 

conhecimento racional, na tradição filosófica e científica ocidental, como sendo 

libertador e emancipador. Na verdade, é a própria opção tradutória, “mind», que 

propicia esta dupla interpretação, pois “pensamento” é geralmente identificado com a 

actividade racional, lógica, discursiva da mente (o “deixar de pensar” é, precisamente,  

muitas vezes apresentado, nas disciplinas de conhecimento místico, como condição para 

a emancipação espiritual).  

 No entanto, este facto pode ser pensado como não sendo problemático pois, 

como vimos, considerando o emprego da expressão no titulo do artigo, a segunda parte 

deste (“shishiqiushi 实事求是”, “seek truth from facts”) situa o sentido de  “jiefang 

sixiang 解放思想” no segundo  frame. De modo geral, todo o enunciado que enquadre a 

expressão dentro do frame do discurso político comunista terá este mesmo efeito. 

 No entanto, a tradução inglesa oficial revela-se definitivamente problemática 

quando consideramos a expressão “jiefang sixiang 解放思想” (não “sixiang 思想” por 
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si mesmo, portanto, mas enquanto elemento desta expressão) enquadrada no frame dos 

acontecimentos históricos a que está associada, bem como no frame do intertexto 

constituído pelos enunciados associados a esses acontecimentos, os quais se enquadram, 

necessariamente, no contexto mais alargado do frame da história da China comunista e 

do frame do intertexto àquele associado. A relevância deste enquadramento na 

consideração de como traduzir aqui “sixiang 思想 ” assenta na relação de tensão 

semântica que a expressão “jiefang sixiang 解放思想” estabelece com outra expressão 

enquadrada nestes frames e usada também neste artigo, que tem igualmente “sixiang 思

想” como seu elemento: a denominação da ideologia oficial do Partido Comunista da 

China, “Ma-Liezhuyi Mao Zedong Sixiang 马列主义毛泽东思想”, “Marxism-Leninism 

and Mao Zedong Thought” (tal como aparece na tradução inglesa aqui analisada; em 

português: “Marxismo-Leninismo e Pensamento de Mao Zedong”). 

 O discurso de Deng Xiaoping aqui estudado enquadra-se no “Grande Debate 

sobre o Critério de Verdade” (“Zhenli biaozhun da Taolun 真理标准大讨论”)62 , 

episódio histórico que conduziu à ascensão de Deng Xiaoping ao lugar de novo 

timoneiro dos destinos da China. Este debate opõe a ala conservadora, então dominante 

nos órgão directivos do Partido Comunista e do governo, liderada pelo Primeiro-

Ministro e Presidente do Partido Hua Guofeng, que defendia publicamente a adesão 

inquestionável às ideias e directivas legadas por Mao Zedong (de que o texto tratado no 

próximo capítulo é o principal manifesto), e uma ala reformista liderada por Deng 

Xaoping, a qual procura um alívio da força que a ideologia oficial exercia sobre o 

debate político e administrativo e sobres as políticas empreendidas pelo poder executivo 

chinês, como condição para pôr em prática os seus projectos de reforma.  

 Deng Xiaoping e seus cúmplices não deixam de afirmar o Marxismo-Leninismo 

e Pensamento de Mao Zedong como grande alicerce ideológico do partido. No entanto, 

vão buscar à própria obra  de Mao Zedong os seus slogans, para defender que “a prática 

é o único critério de verificação da verdade” (“shijian shi jianyan zhenli de weiyi 

biaozhun 实践是检验真理的唯一标准”),63 que é necessário “buscar a verdade a partir 

                                                           
62  Sobre este tema, veja-se:  Vogel 2011: 210-213; a introdução e a selecção e tradução de textos 
intervenientes neste debate em Myers, Domes & Yeh 1995: 273-353. 
63 Nome do artigo redigido primeiramente pelo professor de filosofia da Universidade de Nanjing Hu 
Fuming, submetido à revisão de uma equipa de colaboradores por Hu Yaobang, um dos braços direitos de 
Deng, e por fim publicado anonimamente a 10 de Maio de 1978 no revista oficial da Escola Central do 

Partido Comunista Chinês Lilun Dongtai 理 论 动 态  (Tendências Teóricas), sendo reproduzido 
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dos factos”64 e “libertar o pensamento”65 (como se afirma no artigo aqui estudado). A 

crítica ao uso acrítico do pensamento de Mao é assim fundada no próprio pensamento 

de Mao. 

 Várias passagens do artigo aqui estudado dão testemunho do modo como estas 

duas teses são afirmadas lado a lado, colocando os termos “jiefang sixiang 解放思想”, 

“libertar o pensamento”, e “Mao Zedong sixiang 毛泽东思想”, “Pensamento de Mao 

Zedong”, ao mesmo tempo numa relação dupla de sinergia e de tensão. Consideremos 

os seguintes exemplos na tradução inglesa66: 

 «When it comes to emancipating our minds, using our heads, seeking truth from 

facts and uniting as one in looking to the future, the primary task is to emancipate 

our minds. Only then can we, guided as we should be by Marxism-Leninism and 

Mao Zedong Thought, find correct solutions to the emerging as well as inherited 

problems…» (Deng 1984: 152; texto chinês: Deng 1994a: 141). 

 «When everything has to be done by the book, when thinking turns rigid and blind 

faith is the fashion, it is impossible for a party or a nation to make progress. Its life 

will cease and that party or nation will perish. Comrade Mao Zedong said this time 

and again during the rectification movements. Only if we emancipate our minds, 

seek truth from facts, proceed from reality in everything and integrate theory with 

practice, can we carry out our socialist modernization programme smoothly, and 

only then can our Party further develop Marxism-Leninism and Mao Zedong 
                                                                                                                                                                          

posteriormente na edição do dia 11 do Guangming Ribao 光明日报 (Diário Guangming, jornal oficial do 
Departamento de Propaganda do Comité Central do  Partido Comunista da China), e nas edições do dia 

12 do Renmin Ribao 人民日报 (Diário do Povo, jornal oficial do Comité Central do Partido Comunista 

da China) e do Jiefangjun Bao 解放军报 (Jornal do Exército de Libertação Popular, jornal oficial das 
forças armadas chinesas). Este artigo é a primeira grande afirmação pública da posição dos reformistas 
neste debate, ao qual dá o nome. Formulações semelhantes à do título deste artigo podem ser encontradas 

no texto de 1937, de autoria de Mao Zedong, “Shijian Lun 实践论” (“On Practice”), nomeadamente: 
«Mao 1991a: 284 (duas passagens) e 293 (tradução inglesa em Mao 1965: 296, 297 e 305). 
64 “Shishiqiushi 实事求是”, a segunda oração no título do texto aqui analisado, aparece originalmente no 

Livro da (Dinastia) Han (Hanshu 汉书; veja-se Ban Gu 2000: 1839: «河间献王德以孝景前二年立，修

学好古，实事求是»), clássico da historiografia chinesa da autoria de Ban Gu (班固, 32-92 d. C.), e é 
recuperado por Mao Zedong para dar expressão ao empiricismo marxista. Exemplo de uso de termo por 

Mao: «kexue de taidu shi “shishiqiushi” 科学的态度是“实事求是”» (Mao 1960a: 662), tradução inglesa 
«to “seek truth from facts” is  the  scientific  approach» (Mao 1991b: 339), no artigo “Xin minzhuzhuyi 

lun 新民主主义论” (“On New Democracy”). Outros exemplos:  Mao 1960a: 702, tradução inglesa Mao 
1991b: 381 (mesmo artigo); Mao 1960b: 800 e 801 (2 ocorrências), tradução inglesa Mao 1991c: 21, 22 e 

23 (artigo “Gaizao womende xuexi 改造我们的学习”, “Reform our study”). 
65 Como exemplos de uso por Mao Zedong de “jiefang sixiang 解放思想”, a expressão aqui estudada, 
considere-se as seguintes passagens: Mao 1999a: 370 e 375 (no artigo “Zai Chengdu huiyi shangde 

jianghua 在成都会议上的讲话”, de 1958); Mao 1999b: 277 (no artigo “zongjie jingyan, jiaoyu ganbu 总

结经验，教育干部”, de 1961). Não tenho conhecimento de traduções de nenhum dos artigos. 
66 Sendo que não se abordam questões de problemática de tradução relativamente ao texto das próximas 
citações, apresenta-se apenas a tradução inglesa, sendo no entanto identificado no final de citação, entre 
parêntesis, a localização do texto correspondente na obra chinesa. 
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Thought. In this sense, the debate about the criterion for testing truth is really a 

debate about ideological line, about politics, about the future and the destiny of our 

Party and nation» (Deng 1984: 154; texto chinês: Deng 1994a: 143). 

 «Our Party's unity is based on Marxism-Leninism and Mao Zedong Thought» (Deng 

1984: 159; texto chinês: Deng 1994a: 148). 

 «Mao Zedong Thought has nurtured our whole generation. All comrades present here 

may be said to have been nourished by Mao Zedong Thought. Without Mao Zedong 

Thought, the Communist Party of China would not exist today, and that is no 

exaggeration either. Mao Zedong Thought will forever remain the greatest 

intellectual treasure of our Party, our army and our people. We must understand the 

scientific tenets of Mao Zedong Thought correctly and as an integral whole and 

develop them under the new historical conditions. Of course Comrade Mao was not 

infallible or free from shortcomings. To demand that of any revolutionary leader 

would be inconsistent with Marxism. We must guide and educate the Party members, 

the army officers and men and the people of all of China's nationalities and help 

them to see the great services of Comrade Mao Zedong scientifically and in 

historical perspective» (Deng 1984: 160; texto chinês: Deng 1994a: 148-149). 

 Como se pode verificar por estas passagens, esta dupla relação de sinergia e 

tensão entre as conceptualizações referidas pelos termos “jiefang sixiang 解放思想”, 

“libertar o pensamento”, e “Mao Zedong Sixiang 毛泽东思想”, “Pensamento de Mao 

Zedong” são, não só, compreendidas sobre o pano de fundo do frame do conhecimento 

histórico do contexto em que elas se enquadram e do intertexto das suas ocorrências 

discursivas em outros enunciados a elas ligadas, associado àquele contexto histórico, 

mas são também compreensíveis a partir de um outro frame, aquele que se constitui a 

partir das associações e tensões semânticas internas ao próprio texto. Ou seja, mesmo 

que um leitor tenha somente um conhecimento enciclopédico superficial  relativamente 

à história e ao intertexto que enquadram o acontecimento deste discurso que está a ler, 

ele poderá, ainda assim, compreender a relação estabelecida entre “jiefang sixiang 解放

思想”, “libertar o pensamento”, e “Mao Zedong Sixiang 毛泽东思想”. Tal é possível, 

ou pelo menos tornado mais visível, porque a presença de “sixiang 思 想 ”, 

“pensamento”, em ambas as expressões torna saliente essa relação. A opção por traduzir  

“sixiang 思想” por “mind”, ou “mente”, oculta (ou pelo menos torna menos visível), 

precisamente, esta relação entre os dois termos, bem como todas as relações semânticas 

que são estabelecidas ou tornadas salientes a partir desta relação. 

 Podemos, assim, verificar que a tradução inglesa aqui estudada traz um 
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empobrecimento de sentido relativamente ao que é dito pela expressão chinesa, 

precisamente porque os frames que são evocados por esta expressão não são traduzidos 

da melhor forma pela expressão correspondente no texto inglês. 

            Em jeito de conclusão, é importante referir que estivemos até agora a considerar 

a tradução de “jiefang sixiang 解放思想”, tal como usado por Deng Xiaoping, partindo 

do ponto de vista do tradutor que, pela primeira vez, se confronta com a necessidade de 

traduzir neste contexto esta expressão. No entanto, o tradutor que hoje tenha de traduzir 

esta expressão terá necessariamente de considerar mais uma coordenada.  

            Na verdade, considerando-se traduções de textos chineses e textos sobre a China 

em língua inglesa existentes, é possível encontrar tanto “liberate thought”, quanto 

“emancipate the mind” como traduções de  “jiefang sixiang 解放思想” (e o mesmo se 

passa com  “sixiang jiefang 思想解放”, tanto traduzido por “liberation of thought” 

como por “emancipation of the mind”); no entanto, é de facto “emancipate the mind” 

(“emancipation of the mind”) o termo tradutório mais frequentemente encontrado, 

sobretudo quando consideramos publicações chinesas em língua inglesa de documentos 

oficiais, ou textos na imprensa oficial chinesa em língua inglesa67.  

            Este factor poderá levar o tradutor a preferir traduzir o termo chinês por 

“emancipar a mente” (“emancipate the mind”). Outros factores poderão influenciar a 

decisão do tradutor, como sejam os critérios estabelecidos pelo cliente, o tipo de texto 

em que o termo aparece, etc. No entanto, penso que, se possível, o tradutor será 

aconselhado a colocar uma nota à tradução escolhida referindo que o termo chinês é 

traduzido por ambos os equivalentes aqui discutidos. 

            Por aquilo que foi aqui referido, seria relevante que na academia e entre a 

comunidade de tradutores de chinês se procurasse discutir a melhor tradução possível 

do termo e convencionalizar o uso da tradução eleita. Será sobretudo no contexto dos 

serviços de tradução oficiais chineses que tal deverá acontecer, pois são estes, pelo 

volume de publicações que apresentam e pela autoridade que lhes pertence na 

interpretação dos textos oficiais (na medida em que são um órgão do Partido a dar voz 

oficial noutra língua às posições oficiais do Partido, independentemente da pessoa 

                                                           
67 Não me é possível apresentar nenhum estudo académico ou científico que fundamente esta afirmação, 
apoio-me somente na minha experiência pessoal de leitura. No entanto, ainda que possa ser considerada 
uma prova débil, compare-se os resultados das buscas por «“emancipate the mind” China» e «“liberate 
thought” China», «“emancipation of the mind” China» e «“liberation of thought” China» tanto em 
www.google.com, como em books.google.com. 
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individual a que seja atribuída o discurso), que mais poder têm para convencionalizar e 

uniformizar a solução tradutória deste termo. 
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Capítulo VIII  

“Liang ge fanshi 两个凡是” 

 

 O segundo caso que será aqui analisado, trata-se de uma passagem de um 

editorial conjunto publicado em três dos periódicos oficiais mais importantes do país, 

“Renmin Ribao 人民日报” (Diário do Povo, jornal oficial do Comité Central do Partido 

Comunista da China), “Hongqi 红旗” (Bandeira Vermelha, revista oficial do Partido 

Comunista da China ) e “Jiefangjun bao 解放军报” (Jornal do Exército de Libertação 

Popular, jornal oficial das forças armadas chinesas), a 7 de Fevereiro de 1977, sob o 

título “Xuehao wenjian zhuazhu gang 学 好 文 件 抓 住 纲 ”, “Estudar Bem os 

Documentos, Apreender os Princípios [Ideias-Chave, Ideias Essenciais]”. 

 É este artigo que dá o mote para o início do “Grande Debate sobre o Critério de 

Verdade” (“Zhenli biaozhun da taolun 真理标准大讨论”), já apresentado no capítulo 

anterior. A ala reformista dentro do Partido, liderada por Deng Xiaoping, tomou este 

artigo, sobretudo a passagem que será aqui analisada, como afirmando a posição da ala 

conservadora, liderada pelo Primeiro-Ministro e Presidente do Partido Hua Guofeng, 

então dominante nos órgãos de poder, relativamente ao papel Marxismo-Leninismo e 

Pensamento de Mao Zedong, enquanto ideologia oficial, na política do Partido e na vida 

da nação.  

 Deste artigo, os reformistas destacaram, então, a seguinte passagem, presente no 

seu parágrafo final (os negritos nas diversas versões foram acrescentadas por mim, e 

servirão de apoio à análise da tradução): 

 «Rang women gao ju Mao Zhuxi de weida qizhi, geng jia zijue de guanche zhixing 

Mao Zhuxi de geming xianlu, fanshi Mao Zhuxi zuochu de juece, women dou jianjue 

weihu, fanshi Mao Zhuxi de zhishi, women dou shizhongbuyu de zunxun 让我们高

举毛主席的伟大旗帜，更加自觉地贯彻执行毛主席的革命路线，凡是毛主席作

出的决策，我们都坚决维护，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循 …» 

(S.A. 1977a). 

 Uma tradução deste artigo apareceu na edição em língua inglesa de 18 de 

Fevereiro de 1977 da Peking Review68, sob o título “Study documents well and grasp 

                                                           
68 A Peking Review (Beijing Zhoubao 北京周报), actualmente chamada Beijing Review, é uma revista 
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key link”: 

 «Let us hold Chairman Mao's great banner high, adhere to his revolutionary line even 

more consciously, resolutely defend all his policies, steadfastly abide by all his 

instructions…» (S.A. 1977b: 7). 

 Outra tradução aparece numa antologia mais recente de traduções de 

documentos históricos deste período (realizada por uma equipa de académicos 

americanos, alemães e taiwaneses) com o título “Maintain the theme of studying 

thoroughly”: 

«Let's raise up Chairman's Mao banner, implement thoroughly his revolutionary line, 

endorse sturdily his decisions, follow unswervingly his instructions…» (S.A. 

1995: 115). 

 Acontece que a partir do referido “Grande Debate sobre o Critério de Verdade”, 

a passagem sublinhada em ambas as traduções ficou conhecida pela expressão “liang ge 

fanshi 两个凡是”, “Dois Quaisquer”, e a ala conservadora como sendo a “Facção dos 

Dois Quaisquer” (“liang ge fanshi pai 两个凡是派”). Porquê?  Porque no início de cada 

uma das duas orações desta passagem aparece o termo “fanshi 凡是” (destacado a 

negrito no citação do texto chinês), o qual pode ser traduzido por: “tudo”, “todo”, “seja 

o que for”, “qualquer”. Ou seja, a passagem citada poderia ser traduzida:  

 «Ergamos bem alto a grandiosa bandeira do Presidente Mao, ainda mais 

conscientemente ponhamos em prática a linha revolucionária do Presidente Mao. 

Quaisquer decisões tomadas pelo Presidente Mao, nós todas defendemos 

[defenderemos] firmemente, quaisquer instruções do Presidente Mao, nós todas 

seguimos [seguiremos] inabalavelmente». 

 O que a análise desta passagem e suas traduções nos permite verificar é que 

estamos perante um texto cuja interpretação é condicionada por um frame constituído 

posteriormente à sua publicação, no movimento da sua recepção, na leitura e no uso que 

as pessoas fizeram dele, no seu papel na história. Foi neste processo que esta passagem 

ganhou uma nova relevância e começou a evocar o termo “liang ge fanshi 两个凡是” e 

o grupo de indivíduos e suas ideias que passaram a ser identificados por esta expressão. 
                                                                                                                                                                          
semanal em língua estrangeira de distribuição internacional, publicada sob a égide do governo chinês, na 
qual aparecem traduções de documentos oficiais e artigos saídos na imprensa chinesa. A revista é editada 
hoje em dia somente em inglês, mas pela altura do número em que aparece o artigo aqui estudado recebia 
edições em inglês, francês, alemão, espanhol e japonês. O primeiro número saiu a 4 de Março de 1958. 
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Este frame histórico não estava, por isso, ainda presente nem na intenção comunicativa 

do redactor do texto, nem na possibilidade interpretativa quer do leitor seu 

contemporâneo, que lê o artigo no momento da sua edição, quer do tradutor do texto na 

sua versão publicada onze dias depois na Peking Review. 

 Torna-se assim evidente que o processo histórico de leitura e uso de um texto, 

bem como os acontecimentos históricos a que aparece associado, lhe atribuem novos 

sentidos e constituem novos frames subjacentes à sua possibilidade de interpretação. 

 Dito isto, podemos então verificar que a não tradução de  “fanshi 凡是” conduz 

à ocultação no texto de chegada deste frame histórico. Tal é compreensível no caso da 

tradução da Peking Review (embora talvez pudesse ter sido evitado, se o tradutor se 

tivesse regido por uma ética da prática tradutória mais atenta à letra do texto e menos 

preocupada com a domesticação da sua retórica), pois como se viu, este frame ainda não 

estava presente entre as possibilidades interpretativas do texto por parte do tradutor. O 

mesmo não se passa já com a tradução de 1995, cujo tradutor deveria estar consciente 

dos conteúdos semânticos constituídos na história que deveriam ser explicitamente 

evocados pela sua tradução.  
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Capítulo IX 

“Xiaokang 小康” e “datong 大同”: introdução 

 

 As considerações que formam este capítulo e seguintes tiveram como ponto de 

partida o confronto com o sentido do termo “xiaokang 小康” tal como é usado nas 

Obras Escolhidas de Deng Xiaoping, e a problematização do modo como este termo 

aparece traduzido na edição oficial em língua inglesa desta obra. O aprofundamento 

deste estudo levou-me, então:  

 Primeiro, a considerar os sentidos de  “xiaokang 小康” em usos anteriores à sua 

ocorrência nos textos de Deng Xiaoping, a fim de analisar como esses outros usos e 

sentidos podem aparecer em e influenciar a interpretação do sentido do termo neste 

contexto, e que problemas tal poderá colocar à sua tradução. 

 Segundo, partindo da evidência de que “xiaokang 小康” aparece historicamente 

relacionado com “datong 大同”, a considerar a história do uso e os sentidos deste 

termo, o modo como o relacionamento destes dois termos poderá determinar a 

conceptualização de “xiaokang 小康” e a interpretação do termo na sua ocorrência nos 

textos de Deng Xiaoping, e que problemas tal poderá colocar na sua tradução. 

 Começarei, então, a minha exposição por considerar os sentidos pertinentes para 

o nosso estudo de cada um dos elementos componentes dos termos compostos 

“xiaokang 小康” (xiao 小 e kang 康) e “datong 大同” (da 大 e tong 同). Passarei, de 

seguida, a elaborar uma história dos usos e sentidos destes dois termos, considerando 

traduções inglesas (e também algumas espanholas e francesas) dos vários casos, até 

chegar, primeiro, à ocorrência de “datong 大同” nos textos de Mao Zedong,  depois, ao 

uso de  “xiaokang 小康” nos textos de Deng Xiaoping, analisando as dificuldades que a 

sua tradução nos coloca, problematizando as traduções em inglês existentes, e 

reflectindo, por fim, sobre a melhor tradução destes termos para a língua portuguesa. 
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Capítulo X 

 O sentido dos termos componentes de “xiaokang 小康”:  

“xiao 小” e “kang 康” 

  

 “Xiaokang 小康” é um termo composto por dois termos simples: “xiao 小”  e 

“kang 康”.  

 “Xiao 小 ” significa “pequeno”. Pode ainda adquirir o sentido do grau 

comparativo deste adjetivo (“menor”, “mais pequeno”), quando colocado em relação a 

“da 大”, “grande” (“maior”), o primeiro termo componente de “datong 大同”. Em 

algumas situações, como veremos no capítulo XII, pode ainda ser traduzido pelo 

advérbio de quantidade ou intensidade “um pouco”69.  

  Como será explicitado a seguir a propósito de “kang 康”, os termos chineses 

representados por um único carácter são geralmente altamente polissémicos. Tal 

acontece também com “xiao 小”, como a entrada de um dicionário mais abrangente (por 

exemplo, Luo et al. 1988: 1585-1586). o pode testemunhar. Como tal, só são aqui 

apresentados os sentidos relevantes à compreensão do sentido de “xiaokang 小康”. 

Convém no entanto referir que “pequeno” parece ser o sentido central de  xiao 小 (e 

“grande” relativamente a “da 大 ”), sendo os outros sentidos derivados desta 

conceptualização primeira. A mesma estratégia será seguida na exposição do sentido 

dos outros termos apresentada neste capítulo e no seguinte. 

 Passando agora ao segundo termo, “kang 康” é uma palavra que em chinês 

moderno não é, geralmente, usada por si só, mas como elemento de um termo 

composto70. Enquanto o léxico do chinês clássico é maioritariamente constituído por 

termos monossilábicos, representados graficamente por um carácter, o léxico chinês 

moderno é dominado por termos compostos, constituídos pela associação de dois ou 

mais termos simples, de que são exemplo  “xiaokang 小康” e “datong 大同”.  

 A constituição de termos compostos possibilita muitas vezes a expressão mais 

específica (menos vaga ou ambígua) do sentido, na medida em que permite a distinção 
                                                           
69 Entradas nos dicionários consultados: Chen, Chu et al. 2003: 1724; Collins 2011: 417; DeFrancis et al. 
2003: 1039; Hui 2002: 1788; Luo et al. 1988: 1585-1586; Wu 2003: 1175;  Xia & Cheng 2009: 2516; 
Zeng, Liu et al. 2005: 811; Zhang 2002: 235. 
70 Sobre a polissemia na língua chinesa e a constituição de palavras compostas bissilábicas a partir de 
palavras monossilábicas, veja-se Wilkinson 2000: 28-37 e a bibliografia aí referida. 
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entre os vários sentidos de unidades fonéticas-gráficas simples (monossilábicas, 

representadas por um carácter) que, como já foi dito, são frequentemente significantes 

de termos altamente polissémicos e/ou de diferentes termos homónimos.  

 Nesta exposição colocaremos de lado as relações de mera homonímia presentes 

em “kang 康 ”, e concentrar-nos-emos nos sentidos relevantes à compreensão das 

conceptualizações evocadas por este termo nos vários usos de “xiaokang 小康”, os 

quais podemos compreender como possuindo uma raiz conceptual comum e 

constituindo uma rede de relações de familiaridade semântica. 

 Esta polissemia e a possibilidade de identificar uma relação semântica entre os 

diversos sentidos de  “xiaokang 小康” constitui um dos elementos problemáticos na 

nossa tradução deste termo, uma vez que diversos usos e sentidos podem estar presentes 

na compreensão que um leitor tem do termo no contexto da sua enunciação nos textos 

de Deng Xiaoping, o que coloca ao tradutor o problema da pertinência e possibilidade 

de veicular na sua tradução essa polissemia, conseguindo guardar no seu texto a 

evocação de vários sentidos e usos.  

 A compreensão da rede polissémica presente em  “kang 康 ” permite-nos 

também ter uma visão mais ampla das possibilidades interpretativas do termo nos vários 

usos de “xiaokang 小康” analisados, e dos caminhos que poderemos seguir na procura 

do termo português que melhor poderá traduzir o termo chinês. 

 A forma mais comum de ocorrência de “kang 康” no discurso chinês moderno é, 

assim, enquanto elemento de “jiankang 健康”, que significa “saúde” e “saudável” 

(referente ao corpo ou mente de uma pessoa). Ambos os termos simples (“jian 健” e 

“kang 康”), por si mesmos, possuem estes sentidos, sendo que “jian 健” especifica aqui 

um dos sentidos de “kang 康” por relação de sinonímia (e vice-versa). Outro termo 

semanticamente relativo a este, que tem “kang 康” por componente, é “kangfu 康复”, 

que significa “recuperar a saúde”, “voltar a ter saúde”, e em que “fu 复” significa 

“recuperar”, “voltar  (a ter)”71.  

 Kang 康  pode ainda ter o sentido de “rico” e “riqueza”, “abundante” e 

                                                           
71 Entradas de kang 康 nos dicionários consultados: Chen, Chu et al. 2003: 865; Collins 2011: 220; 
DeFrancis et al. 2003; 499 Hui 2002: 885; Luo et al. 1989: 1242; Wu 2003: 576;  Xia & Cheng 2009: 
1218; Zeng, Liu et al. 2005: 399; Zhang 2002: 290. 
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“abundância”, e ainda “próspero” e “prosperidade”, “sumptuoso” e “sumptuosidade”72. 

O Grande Dicionário da Língua Chinesa (Luo et al. 1989: 1242) dá como exemplo de 

uso de kang 康 uma passagem de poema  “Chengong 臣工” do Clássico da Poesia 

(Shijing 诗经) 73:  

 «Yu huang laimou, jiangshou jue ming. Ming zhao Shangdi, qi yong kang nian 于皇

来牟、将受厥明。明昭上帝，迄用康年». 

 Na tradução de James Legge:  

 «How beautiful are the wheat and the barley, / Whose bright produce we shall 

receive! / The bright and glorious God / Will in them give us a good year» (texto 

chinês e tradução de Legge: Shijing 1871: 582-583). 

 “Kang nian 康年” é então traduzido por Legge como  “good year”, sendo que 

esta tradução é válida na medida em que “good» refere (de forma que o contexto torna 

explícita) a “prosperidade” trazida pela “abundância” das colheitas do ano, qualidades 

que são ditas por “kang 康”. 

 Iremos ainda considerar mais aprofundadamente este sentido de “kang 康” no 

capítulo XVII,  quando expusermos o uso de “xiaokang 小康” enquanto qualificador da 

situação económica de uma família, de uma comunidade ou um indivíduo.  

 Num terceiro sentido, “kang 康” pode significar “calmo, tranquilo”, “calma, 

tranquilidade” (referindo-se tanto a uma pessoa ou comunidade, quanto a um lugar ou 

uma situação) ou “livre de preocupações, em paz de espírito”, “ausência de 

preocupações, paz de espírito” (referindo-se a uma pessoa ou comunidade)74.  

 Um dos  exemplos dados pelo  Grande Dicionário da Língua Chinesa (ibid.) do 

uso de kang 康 com este sentido é precisamente a passagem do poema “Minlao 民劳” 

do Clássico da Poesia que se será analisada no capítulo XII, pelo que uma análise mais 

                                                           
72  Os dicionários consultados definem da seguinte forma este sentido: «well off» (Collins 2011), 

«abundant» (DeFrancis et al. 2003), «bountiful, plenty» (Hui 2002); «fengsheng, fuzu 丰盛，富足» e 

ainda «fanrong, changsheng 繁荣、昌盛» (Chen, Chu et al. 2003), «fengzu, fengfu 丰足；丰富» (Luo et 

al. 1989), «fuzu; fengsheng 富足；丰盛» (Xia & Cheng 2009), «kang, chang ye, chang sheng ye 康，昌

也，昌盛也» (Zhang 2002). 
73 Acerca desta obra, ver mais à frente nota 79. 
74 «Peaceful» (DeFrancis et al. 2003), «Peaceful and happy» (Hui 2002); «an'ning, anle 安宁，安乐» 

(Chen, Chu et al. 2003), «anle, an'ning 安乐，安宁», (Luo et al. 1989), «an; le 安；乐» (Xia & Cheng 

2009), «kang, an ye 康，安也» (Zhang 2002). 
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detalhada será reservada para esse momento:  

 «min yi lao zhi, qi ke xiao kang 民亦劳止、汔可小康». 

 Na tradução de Legge: 

 «The people indeed are heavily burdened. But perhaps a little ease may be got for 

them» (texto chinês e tradução em Shijing 1871: 495). 

 Por fim, kang 康 pode significar “alegre, feliz, com prazer”, “alegria, felicidade, 

prazer”75. O dicionário Cihai 辞海 (Xia & Cheng 2009: 1218) dá como exemplo de uso 

do termo com este sentido outra passagem do Clássico da Poesia (poema “Xishuai 蟋

蟀 ”, “Grilo”, “Sih-Tsuh” na romanização de Legge), que abaixo se apresenta no 

contexto de uma citação mais alargada (Shijing 1871: 175): 

Xishuai zai tang, sui yu qi mu. 

蟋蟀在堂、岁聿其莫。 

Jin wo bu le, riyue qi chu. 

今我不乐、日月其除。 

Wu yi da kang, zhi si qi ju. 

无已大康、职思其居。 

Hao le wu huang, liang shi juju. 

好乐无荒、良士瞿瞿。  

The cricket is in the hall, 

And the year is drawing to a close. 

If we do not enjoy ourselves now, 

The days and months will be leaving us. 

But let us not go to great excess; 

Let us first think of the duties of our position; 

Let us not be wild in our love of enjoyment. 

The good man is anxiously thoughtful. 

 “Kang 康” aparece então aqui ao lado de “le 乐” (ambos os termos e suas 

traduções se apresentam realçados a negrito), o termo sinónimo que é apresentado como 

sua definição neste sentido por diversos dicionários (ver notas 74 e 75).  “Le 乐” é 

traduzido por Legge como “enjoy” e “enjoyment”.  “Kang 康” é aqui sinónimo de “le 

乐”, pelo que a tradução de Legge, “excess”, é válida,   na medida em que se entende 

implicitamente que o “excesso” referido é excesso de “diversão, prazer” (“enjoyment”). 

 Por fim, deve ser verificado que, como testemunham as citações nas notas 74 e 

75, “kang 康 ” é frequentemente compreendido como expressando uma 

conceptualização que combina os dois estados expressos nas duas últimas definições, 

i.e., “tranquilidade e alegria/felicidade”, “tranquilo e alegre/feliz”. Este sentido é 

                                                           
75 Veja-se as citações na nota 74 de  Hui 2002: 885;  Chen, Chu et al. 2003: 865;  Luo et al. 1989: 1242;  

Xia & Cheng 2009: 128. Ainda Zhang 2002: 290: «kang, le ye 康，乐也». 
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expresso de forma analítica pelo termo “anle 安乐”, em que “an 安” refere a ideia dita 

na terceira definição e “le 乐” a ideia dita na última. Um sinónimo deste termo é 

“kangle 康乐”, em que “kang 康” aparece com sinónimo de “an 安” (embora também 

possa ser lido como possuindo o primeiro sentido aqui mencionado, de “saudável” 

saúde, referindo neste caso “kangle 康乐” o estado de “saúde e alegria/felicidade”, 

“saudável e alegre/feliz”). 
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Capítulo XI 

 O sentido dos termos componentes de  “datong 大同”:  

“da 大 e tong 同” 

 

 “Datong 大同”, tal como “xiaokang 小康”, é um termo composto por dois 

termos simples: “da 大” e “tong 同”. 

 Da 大 significa “grande”. Pode ainda adquirir o grau comparativo deste adjetivo  

(“maior”), quando colocado em relação a “xiao 小 ”, “pequeno” (“menor”, “mais 

pequeno”), o primeiro termo componente de “xiaokang 小康”76.  

 Tal como “kang 康”, “tong 同” é uma unidade fonética-gráfica que possui vários 

sentidos. Mais uma vez, é possível identificar aqui diferentes sentidos que possuem uma 

relação de mera homonímia, mas também vários sentidos que podem ser compreendidos 

como possuindo uma mesma raiz conceptual que os liga semanticamente, enquanto 

intgrantes de uma rede polissémica, e que são pertinentes à nossa interpretação do 

sentido de “datong 大同”. 

 Tal como fizemos com “kang 康”, apresentaremos a rede polissémica presente 

em  tong 同 a fim de termos uma visão mais ampla das possibilidades interpretativas do 

termo nos contextos analisados e dos caminhos que poderemos seguir na procura do 

termo português que melhor poderá traduzir o termo chinês.  

 Começaremos por apresentar a definição que três dos dicionários consultados77 

(Chen, Chu et al. 2003: 1562; Luo et al. 1989: 100; Zhang 2002: 103) apresentam de 

“tong 同”enquanto elemento de “datong 大同” na sua ocorrência na passagem do 

Registo dos Ritos78 (Liji 礼记) que será estudada no capítulo XIII, e que é apresentada 

por estes dicionários como exemplo de uso do termo com este sentido.  

 O Dicionário de Caracteres Kangxi (Zhang 2002: 103) apresenta por definição 

os termos “he 和”, “paz, harmonia, concórdia”, “pacífico, harmonioso, em harmonia, 

                                                           
76 Entradas nos dicionários consultados: Chen, Chu et al. 2003: 272; Collins 2011: 72; DeFrancis et al. 
2003: 153; Hui 2002: 309; Luo et al. 1988: 1321; Wu 2003: 178;  Xia & Cheng 2009: 358; Zeng, Liu et 
al. 2005: 128; Zhang 2002: 183. 
77 Entradas de tong 同 nos dicionários consultados: Chen, Chu et al. 2003: 1561; Collins 2011: 380; 
DeFrancis et al. 2003: 943; Hui 2002: 1612; Luo et al. 1989: 100-101; Wu 2003: 1052;  Xia & Cheng 
2009: 2272; Zeng, Liu et al. 2005: 734; Zhang 2002: 103. 
78 Acerca desta obra, ver mais à frente nota82. 
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em concórdia”, e “ping 平”, “sereno, tranquilo, pacífico, estável, livre de perturbações”. 

“serenidade, tranquilidade, paz, estabilidade, ausência de perturbações”. 

 O Dicionário de Chinês Antigo (Chen, Chu et al. 2003: 1562) define este sentido 

de “tong 同” fornecendo como sinónimos os termos “hexie 和谐”, “hemu 和睦”, e 

“taiping 太平”. “Hexie 和谐” e “hemu 和睦” significam ambos “harmonia, concórdia”, 

“harmonioso, em harmonia, em concórdia”;  “taiping 太平” significa “grande paz, 

grande tranquilidade” geralmente referindo-se a uma sociedade. 

 O Grande Dicionário da Língua Chinesa (Luo et al. 1989: 100), começa 

também por apresentar como definição deste sentido os  termos «hexie; hemu 和谐；和

睦» (tal como o dicionário anterior), dando exemplos de uso do termo com este sentido. 

Define depois tong 同 pelos termos «heping, anding 和平、安定», os quais significam 

ambos “sereno, calmo, tranquilo, pacífico, estável, livre de perturbações”, “serenidade, 

tranquilidade, paz, estabilidade, ausência de perturbações”, sendo que “heping 和平” 

(termo composto formado pelas duas palavras que constituem a definição fornecida pelo 

dicionário Kangxi, como  já referido), é o termo usado em chinês para designar “paz” 

antónimo de “guerra”, “conflito”. 

 Passemos agora a considerar outros sentido de tong 同  semanticamente 

relacionados com o que acabámos de definir. Começamos pelos sentidos que o termo 

possui no seu uso contemporâneo. 

 Primeiro, tong 同  tem os sentidos de “(ser) igual” e “(ser) o mesmo”. Por 

exemplo: «women shang le tong yi suo daxue 我们上了同一所大学», «nós andámos 

em a mesma universidade»; «butong de ren xihuan bu tong de yinyue 不同的人喜欢不

同的音乐», «pessoas diferentes (não iguais) gostam de música diferente (não igual)».  

 Um outro exemplo poderá tornar mais clara a relação deste sentido de tong 同 

com o primeiro sentido apresentado: «women de yijian bu tong 我们的意见不同», «as 

nossas ideias são diferentes (não são iguais)», i.e., «as nossas ideias não concordam», 

«nós não concordamos (em certo assunto)» em que se torna evidente a relação com a 

ideia de “concordância”, “concórdia”, “ausência de conflito”, pois a concórdia assenta 

na identidade ou unidade, sendo que o conflito ocorre onde há diferença.  

 Segundo, “tong 同 ” pode também ter os sentidos de “partilhar (alguma 

experiência)” “fazer (algo) em conjunto”, “ter (algo) em comum”. Por exemplo: «tong 

gan ku 同甘苦», «partilhar as alegrias e as amarguras»; «women tong cheng yi jia feiji 
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我们同乘一架飞机», «nós viajámos juntos no mesmo avião». Com este sentido,  tong 

同 forma vários termos compostos como: “tongyi 同意”, “concordar” (literalmente “ter 

a mesma ideia”, “concordar na ideia”), “tongxue 同学”, “colega de turma/curso/escola” 

(“que partilha o estudo”, “que estuda junto”), “tongzhi 同志 ”, “camarada” (“que 

partilha a  ambição/o ideal”).  

 Terceiro, é tendo por base estes sentidos que “tong 同” é por vezes considerado 

como possuindo o valor  semântico equivalente à preposição “com” ou à conjunção 

coordenativa “e”, pois ambas as partículas ligam duas entidades referidas na sua 

participação num mesmo evento. Por exemplo, «ta tong ta yiqi qu kan dianying le 她同

他一起去看电影了» (Hui 2002: 1612), «ela foi junto com ele ao cinema»; «wo tong ta 

shi pengyou 我同他是朋友» (ibidem), «eu e ele somos amigos»; «zhe shi tong wo 

meiyou rehe guanxi 这事同我没有任何关系» (ibidem), «este assunto não tem nada a 

ver comigo (com a minha pessoa)»; «ni zuihao tong ta tantan zhe shi 你最好同他谈谈

这事» (Collins 2011: 380), «é melhor falares com ele sobre este assunto» . 

 Passemos aos sentidos de “tong 同” ocorrentes no discurso do chinês clássico 

que caíram em desuso no chinês moderno. 

 Quarto, outro dos sentidos deste termo é o de “unir”, “unificar”, “uniformizar”. 

Consideremos dois exemplos de uso do termo com estes sentidos, retirados de textos 

clássicos, fornecidos pelo Grande Dicionário da Língua Chinesa (Luo et al.1989: 100).  

 O primeiro é um passagem do Shujing 书经 , ou Clássico dos Documentos 

(capítulo Shun Dian 舜典): «xie shiyue zheng ri, tong lü du liang heng 协时月正日，

同律度量衡», que Legge (Shujing 1879: 39) traduz: «He set in accord their seasons and 

months, and regulated the days; he made uniform the standard-tubes, with the 

measures of length and of capacity, and the steelyards». 

 O segundo é uma passagem do Guo Yu 国语 , ou Discursos dos Estados 

(capítulo Zhou Yu Shang 周语上): «qi hui zu yi tong qi minren 其惠足以同其民人», 

que pode ser traduzido como «a sua bondade é suficiente para unir o seu povo».  

 Quinto, “tong 同” pode também ter os sentidos de “reunir, juntar”, “reunir-se, 

juntar-se”.  

 O Grande Dicionário da Língua Chinesa (Luo et al.1989: 100) dá como 

exemplo uma passagem do Shijing 诗经, o Clássico da Poesia (capítulo “Xiao Ya 小
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雅”, poema “Ji Ri 吉日”): «shou zhi suo tong, youlu yuyu 兽之所同，麀鹿麌麌», que 

Legge (Shijing 1871: 291) traduz: «The haunts of the animals, / Where the does and 

stags lay numerous», em que “the haunts” designa “o local onde (os animais) se 

reunem”.  

 Outro exemplo é fornecido pelo Dicionário de Chinês Antigo (Chen, Chu et al. 

2003: 1561), citando uma outra passagem do Clássico da Poesia (capítulo Bin Feng 豳

风, poema Qi Yue 七月): «wo jia ji tong, shangru zhi gong gong 我稼既同，上入执宫

功», que é traduzido por Legge  (Shi jing 1871: 232) como: «Our harvest is all 

collected. Let us go to the town, and be at work on our houses». 

 Sexto, “tong 同” pode também significar “estado aliado”, “nação aliada” (que 

em chinês moderno pode ser dito “tongmengguo 同盟国”). 

 Por último, “tong 同” tem também os sentidos de “concordar” (“tongyi 同意” no 

chinês moderno), ou “aprovar” (“zantong 赞同” no chinês moderno). 
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Capítulo XII 

“Xiaokang 小康” no Clássico da Poesia (Shijing 诗经) 

 

 Entre os usos de “xiaokang 小康” considerados pelos artigos e os dicionários 

consultados para este trabalho, a primeira ocorrência foi encontrada numa canção do 

Shijing 诗经, o Clássico da Poesia79, cujo título James Legge traduz foneticamente 

(usando o seu sistema de transcrição fonética) como “Min Laou” (“Minlao 民劳”)80. No 

início do poema lê-se: 

  «min yi lao zhi, qi ke xiao kang 民亦劳止、汔可小康» ( Shi Jing 1871: 495). 

Que Legge traduz do seguinte modo: 

 «The people indeed are heavily burdened, 

But perhaps a little ease may be got for them». (id., ibid.) 

Sendo a expressão realçada no texto inglês a tradução de “xiaokang 小康”. 

 Este poema constrói-se a partir da repetição deste mote ao início de cada estrofe, 

em que muda apenas o último caráter, que refere aquilo que «… may be got for them» 

(texto chinês e tradução em Shijing 1871: 495-498): 

min yi lao zhi, qi ke xiao kang 
民亦劳止、汔可小康。(…)  

The people indeed are heavily burdened, 
But perhaps a little ease may be got for them. (…)  

min yi lao zhi, qi ke xiao xiu 
民亦劳止、汔可小休。(…) 

The people indeed are heavily burdened, 
But perhaps a little rest may be got for them. (…) 

                                                           
79 O Shijing 诗经 é uma colecção de 305 poemas  de cujos textos mais antigos remontarão ao século V a. 
C. (Nylan 2001: 73), ou mesmo ao séc. XI a. C.(Lowe 1993: 415). É considerado o documento fundador 
da literatura chinesa, tendo sido amplamente citado e comentado ao longo dos séculos, não só como 
modelo estético e de prática literária, mas também como guia moral, de conduta social e política e de 
cultivo pessoal (por exemplo, Confúcio 1992: 174-175 [XVII: 9]), sendo um livro de leitura obrigatória 
no programa de educação confucionista durante a China Imperial. Sobre o Shijing, veja-se Lowe 1993, 
Nylan 2001: 72-119 e Taylor & Choi 2005: 518-519. Sobre a educação confucionista na China Imperial, 
veja-se Nylan 2001: 21-22, 36, 39;  Elman & Woodside 1994.  
80 Min Lao, segundo o sistema de transcrição fonética pinyin usado ao longo deste estudo. Min 民 

significa “povo”; lao 劳  significa “trabalho” em geral, mas também “trabalho duro”, ou ainda o 
“esforço”, o “cansaço” e o “sofrimento” relativos à dureza do trabalho. Sem procurar encontrar a tradução 

mais poética, Min Lao 民劳 pode assim ser traduzido como “agruras do povo”, “o povo trabalha duro”, 
“o povo sofre (com a dureza do trabalho)”, “o povo está extenuado (com a dureza do trabalho)”. 
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min yi lao zhi, qi ke xiao xi 
民亦劳止、汔可小息。(…) 

The people indeed are heavily burdened, 
But perhaps a little relief may be got for them. (…) 

min yi lao zhi, qi ke xiao qi 
民亦劳止、汔可小愒。(…) 

The people indeed are heavily burdened, 
But perhaps a little repose may be got for them. (…) 

min yi lao zhi, qi ke xiao an 
民亦劳止、汔可小安 。(…) 

The people indeed are heavily burdened, 
But perhaps a little tranquillity may be got for them. (…)  

 Podemos verificar que todos os termos realçados a seguir a “xiao 小”, aqui 

traduzido como “a little”, possuem uma proximidade semântica com “kang 康 ”, 

referindo todas eles o estado de alívio ou supressão dos esforços e do sofrimento 

suportado pelo povo ou do sentimento a que tal conduz. 

 Dois dicionários dão esta passagem como exemplo de uso de  “xiaokang 小康”, 

considerando-a como expressando um dos seus sentidos. O Dicionário de Chinês 

Antigo  (Chen, Chu et al. 2003: 1724) apresenta por definição “xiao an 小安”, o Grande 

Dicionário da Língua Chinesa  (Luo et al. 1988: 1622) apresenta “shao an 稍安”. 

 Deve-se referir que nenhuma das expressões definitórias é termo composto ou 

expressão lexicalizada, em ambos os casos os seus termos componentes são 

semanticamente autónomos. “An 安” refere aqui o terceiro sentido atrás apresentado de 

“kang 康”, i.e., “calmo, tranquilo”, “calma, tranquilidade” (referindo-se tanto a uma 

pessoa ou comunidade, quanto a um lugar ou uma situação) ou “livre de preocupações, 

em paz de espírito”, “ausência de preocupações, paz de espírito” (referindo-se a uma 

pessoa ou comunidade). Entre as duas definições, a do  Grande Dicionário aproxima-se 

mais da tradução de Legge, na medida em que, apesar de os dois termos possuírem 

ambos os sentidos, no chinês moderno  “xiao 小” é mais usado como adjectivo, 

“pequeno”, “menor”, e “shao 稍” como advérbio, com o sentido de “um pouco”, 

“ligeiramente”. 

 O que importa desde já considerar é a dificuldade em determinar se “xiaokang 

小康” se apresenta aqui como um unidade lexical, ou se “xiao 小” e “kang 康” são aqui 

unidades autónomas. Esta dificuldade terá implicações nas nossas considerações 

posteriores acerca da pertinência e possibilidade de traduzir os quatro usos considerados 

de  “xiaokang 小康” por um único termo comum, preservando a unidade terminológica 

do chinês. Na falta de um estudo, de que eu tenha conhecimento, sobre a história do uso 
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da combinação “xiao 小” e “kang 康” e da lexicalização do termo “xiaokang 小康”, 

podemos, no entanto, desde já fazer as seguintes observações: 

 Primeiro, na presente tradução, Legge trata  “xiao 小” e “kang 康” como sendo 

unidades lexicais autónomas, considerando “xiao 小 ”como sendo um advérbio 

determinante dos substantivos que o acompanham em cada verso inicial de cada estrofe, 

e que é traduzido da mesma forma em cada uma dessas ocorrências.  

 O que significaria compreender “xiaokang 小康” como uma unidade lexical? 

Penso que tal significaria compreender o termo como um nome que designa um estado 

ou condição, o que, em termos de tradução, significaria traduzi-lo por um termo que se 

dê a ver como um nome, o que a escolha do advérbio “a little” não parece favorecer. É  

a combinação adjectivo+nome que nós habitualmente reconhecemos como construindo 

um termo composto que, em dado contexto, denomina uma forma de estado de coisas. 

Neste caso, tal significaria traduzir  “xiaokang 小康 ”, por exemplo, por “small 

tranquility” (a tradução eleita por Legge da próxima ocorrência de  “xiaokang 小康” 

que estudaremos). 

 A repetição de  “xiao 小” antes dos substantivos no início de cada estrofe parece 

legitimar esta interpretação do termo como advérbio de intensidade. Podemos, no 

entanto, pôr a hipótese de  “xiaokang 小康” ser já nessa altura um termo lexicalizado 

denominando um estado ou condição, e as outras expressões se construirem como um 

jogo a partir desta expressão lexicalizada. Nesse caso, devem ser entendidas como nome 

de estado de coisas, sendo melhor traduzidas por combinações de adjectivo+nome que 

favoreçam essa interpretação, ou pode “xiaokang 小康”, mesmo que se descobrindo que 

era já nessa altura um termo lexicalizado, ser aqui compreendido como não expressando 

a sua forma lexicalizada, mas devendo ser colocado no mesmo plano das outras 

expressões e interpretado como uma combinação de advérbio e nome? 

 Vários artigos que abordam o tema dos usos e sentidos de “xiaokang 小康”81, 

bem como os dois dicionários acima referidos, consideram este como sendo um dos 

seus sentidos e usos, sendo a ocorrência mais antiga de termo apresentada por esses 

artigos e dicionários. No entanto, em nenhuma destas obras é apresentada prova de que 

“xiaokang 小康” estivesse já lexicalizado na altura da composição desta canção, ou que 

o seu autor usasse o termo como uma unidade lexical. Mas, para tornar esta 
                                                           
81 Veja-se por exemplo, Wang & Xuan 2004 e Lu Xueyi 2003. 
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consideração um pouco mais complexa, temos de verificar que, ainda que não seja claro 

que o autor da canção e seus contemporâneos lessem ou ouvissem a expressão 

“xiaokang 小康” como constituindo um termo lexicalizado, é claro que pelo menos 

alguns leitores contemporâneos desta passagem, conscientes do uso posterior da 

expressão, interpretam-na já como constituindo uma unidade lexical. Este facto coloca 

ao tradutor o seguinte problema: caso ele considere que  “xiaokang 小康” não se 

apresenta aqui como sendo uma unidade lexical, em que medida é ou não pertinente 

considerar o modo como os seus contemporâneos o leem, enquanto um termo 

lexicalizado?  
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 Capítulo XIII 

“Xiaokang 小康” e “datong 大同” no Registo dos Ritos (Liji 礼记) 

 

 O termo “xiaokang 小康” volta a aparecer numa passagem de um outro clássico 

da literatura confucionista, o Liji 礼记, Registo dos Ritos82, no capítulo “Li Yun 礼运”, 

“Evolução dos Ritos”, desta vez ao lado do termo “datong 大同”. Conta-se, nesta 

passagem, que Confúcio, após assistir a um sacrifício para que fora convidado, 

mostrava-se infeliz, suspirando pela condição em que se achava o estado de Lu (o seu 

país). Perguntando-lhe seu discípulo porque razão suspirava, Confúcio responde 

(apresenta-se a tradução de James Legge: Liji 1885a: 364-367; ver anexo 1para a 

transcrição do texto chinês): 

 «I never saw the practice of the Grand course, and the eminent men of the three 

dynasties; but I have my object (in harmony with theirs). When the Grand course 

was pursued, a public and common spirit ruled all under the sky; they chose men of 

talents, virtue, and ability; their words were sincere, and what they cultivated was 

harmony. Thus men did not love their parents only, nor treat as children only their 

own sons. A competent provision was secured for the aged till their death, 

employment for the able-bodied, and the means of growing up to the young. They 

showed kindness and compassion to widows, orphans, childless men, and those who 

were disabled by disease, so that they were all sufficiently maintained. Males had 

their proper work, and females had their homes. (They accumulated) articles (of 

value), disliking that they should be thrown away upon the ground, but not wishing 

to keep them for their own gratification. (They laboured) with their strength, 

disliking that it should not be exerted, but not exerting it (only) with a view to their 

own advantage. In this way (selfish) schemings were repressed and found no 

development. Robbers, filchers, and rebellious traitors did not show themselves, and 

hence the outer doors remained open, and were not shut. This was (the period of) 

what we call the Grand Union [datong 大同]. 

  Now that the Grand course has fallen into disuse and obscurity, the kingdom is a 

family inheritance. Every one loves (above all others) his own parents and cherishes 

                                                           
82 Uma das obras constituintes do cânone confucionista dos Cinco Clássicos (Wujing 五经, vd. Nylan 

2001;  Taylor & Choy 2005: 184) em conjunto com o Clássico da Poesia (ver nota 79), o Clássico 

das Mutações (Yijing 易经), o Clássico dos Documentos (Shujing 书经) e os Anais da Primavera e 

Outono (Chunqiu 春秋, ver nota 91). Nele se apresenta a descrição da prática de vários rituais e 

cerimónias, bem como reflexões acerca do seu significado, mas também episódios biográficos e 

ensinamentos de Confúcio e seus discípulos (Nylan 2001: 168-201; Taylor & Choy 2005: 375-376). 
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(as) children (only) his own sons. People accumulate articles and exert their strength 

for their own advantage. Great men imagine it is the rule that their states should 

descend in their own families. Their object is to make the walls of their cities and 

suburbs strong and their ditches and moats secure. The rules of propriety and of what 

is right are regarded as the threads by which they seek to maintain in its correctness 

the relation between ruler and minister; in its generous regard that between father 

and son; in its harmony that between elder brother and younger; and in a community 

of sentiment that between husband and wife; and in accordance with them they frame 

buildings and measures; lay out the fields and hamlets (for the dwellings of the 

husbandmen); adjudge the superiority to men of valour and knowledge; and regulate 

their achievements with a view to their own advantage. Thus it is that (selfish) 

schemes and enterprises are constantly taking their rise, and recourse is had to arms; 

and thus it was (also) that Yu, Tang, Wen and Wu, king Cheng, and the duke of 

Zhou obtained their distinction. Of these six great men every one was very attentive 

to the rules of propriety, thus to secure the display of righteousness, the realisation of 

sincerity, the exhibition of errors, the exemplification of benevolence, and the 

discussion of courtesy, showing the people all the normal virtues. Any rulers who did 

not follow this course were driven away by those who possessed power and position, 

and all regarded them as pests. This is the period of what we call Small Tranquility 

[xiaokang 小康]». 

 Vemos então que Confúcio apresenta nesta passagem duas realidades sociais 

ideais – o período de “datong 大同” (traduzido por James Legge como “Grand Union”) 

e o período de “xiaokang 小康” (traduzido como “Small Tranquility”») –, ambas 

historicamente anteriores ao seu tempo, e por ele recordadas com saudosismo.  

 Entre as duas, “datong 大同” aparece como tendo acontecido num momento 

primeiro da história, e como sendo uma sociedade superior e preferível a “xiaokang 小

康”. Esta superioridade é dita no próprio termo pelo “da 大”, que aqui significa 

“grande”, ou “maior”, em contraposição ao “xiao 小 ”, “pequeno”, “menor”, de 

“xiaokang 小康”. “Datong 大同” é apresentado, não só, como um ideal superior de 

sociedade, mas também como uma sociedade a que, porque o corpo social deixou de se 

guiar pela “Grande Via” (“dadao 大道”, “Grand course” na tradução de Legge), não é 

já possível regressar. 

 Pela leitura da passagem atrás citada, vemos que “xiaokang 小康” é apresentado 

como sendo uma sociedade ideal inferior a “datong 大同”, que se constitui num 

contexto historicamente posterior, em que os valores da “Grande Via” que governavam 

a actuação dos indivíduos e a organização social de “datong 大同” se extinguiram: 

estabeleceu-se a propriedade privada, o mundo dividiu-se em cidades e reinos murados, 
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as comunidades organizaram-se em famílias. Perante a nova situação, torna-se apenas 

possível a constituição de uma sociedade ideal menor, a qual é fundada na garantia do 

cumprimento de «rules of propriety and of what is right» que governam as novas 

relações sociais estabelecidas. A grandeza dos governantes-modelo mencionados por 

Confúcio assenta no modo como, pela sua conduta pessoal e governativa – «every one 

was very attentive to the rules of propriety, thus to secure the display of righteousness, 

the realisation of sincerity, the exhibition of errors, the exemplification of benevolence, 

and the discussion of courtesy, showing the people all the normal virtues» – realizaram 

“xiaokang 小康”.  

 Contudo, em oposição com “datong 大同”, “xiaokang 小康” é considerado 

como um modelo realizável de sociedade. De facto, este ideal de sociedade toma como 

factos estabelecidos as novas formas de relação e organização social, introduzindo 

certos valores morais e modelos de conduta que visam guiar o comportamento dos 

indivíduos entre si dentro desses pressupostos, sem pôr em causa a sua realidade ou 

pretender poder eliminá-los.   

 A fim de fundamentar este quadro, importa chamar à atenção para o seguinte: os 

valores e as práticas aqui promovidos, que são a condição de possibilidade de realização 

presente de “xiaokang 小康”, são os valores e as práticas que formam o tema central do 

discurso de Confúcio, o conteúdo essencial dos seus ensinamentos, com os quais ele 

procurou reformar a sociedade em que vivia83. Tal facto confirma que, ao falar de 

“xiaokang 小康”, Confúcio apresenta algo como um programa social, o modelo de 

sociedade que ele promovia e considerava ser realizável no seu presente, no imediato. 

Que o seu programa social não aponte para o modelo de “datong 大同” demonstra que 

este ideal, apesar de preferível, não era por si considerado como realizável (pelo menos 

no imediato).  

                                                           
83 Sobre este tema, veja-se Cheng 1997: 58-80 e Feng 1883a: 66-75.  



88 
 

Capítulo XIV 

 “Datong 大同” no discurso político da China moderna: Kang Youwei 

  

 O termo “datong 大同”, enquanto designador de uma sociedade ideal, será 

recuperado no discurso político e ideológico de três das maiores figuras da história 

política da China moderna: Kang Youwei, Sun Yat-sen e Mao Zedong.  

 Kang Youwei84 (1858-1927) foi um conhecido pensador, pedagogo e activista 

social e político. Como várias outras vozes do meio intelectual chinês que desde do 

início do século XIX se faziam ouvir, Kang Youwei defendia a necessidade da 

importação da ciência e tecnologia ocidental, bem como da execução de reformas 

institucionais a partir da aprendizagem de modelos ocidentais, sem sacrifício da 

essência cultural chinesa, como via  para a salvação de um império chinês em profunda 

crise. Será assim um dos arquitectos da chamada Reforma dos Cem Dias85, o mais 

ambicioso projecto de reforma institucional dos anos finais do regime imperial, lançado 

pelo imperador Guangxu a 11 de Junho de 1898 e suspenso a 21 de Setembro do mesmo 

ano por intervenção da imperatriz-viúva Cixi, líder das forças conservadoras na corte, 

que condenou vários dos colaboradores de Kang Youwei à morte e o obrigou a fugir 

para o exílio.  

 Uma das suas obras mais conhecidas tem por nome Datong Shu 大同书, Livro 

de Datong (evitando por enquanto traduzir o termo que aqui nos ocupa). Kang Youwei 

terá redigido a primeira versão da obra entre 1884 e 1885 e concluído-a somente em 

1902. No entanto, o autor resistiu à sua publicação, por a considerar demasiado 

avançada para o seu tempo. Apenas em 1923 deu, por fim, permissão para que seu 

discípulo Liang Qichao publicasse os dois primeiros capítulos da obra (1/3 do total) na 

revista Compaixão (Buren 不忍). A obra completa viria a ser publicada somente em 

1935, oito anos após o falecimento do autor. 

 O ponto de partida tomado por Kang no Datong shu 大同书 é a consciência do 

sofrimento como sendo a marca dominante da nossa existência individual e colectiva, 

                                                           
84 A informação biográfica que se segue tem como principal referência a narração de Thompson na 
introdução à sua tradução e estudo do livro de Kang Youwei que aqui nos ocupa: Kang & Thompson 

1958: 11-25. Sobre a sua obra e o seu papel enquanto pensador e activista político, veja-se ainda: Cahn 

173: 723-736, Cheng 1997: 575-591,  De Bary & Lufrano 2000: 260-272, Feng 1883a: 673-691, Hsü 
2000: 355-384. 
85 Veja-se Hsü 2000: 355-384, Spence 1990: 216-244. 
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de que «todo o mundo é meramente mundo de sofrimento, todas as pessoas sob o céu 

são meramente pessoas que sofrem, todas as criaturas vivas sob o céu são meramente 

criaturas para a chacina»86. Kang começa então por identificar, catalogar e analisar as 

diferentes formas de sofrimento humano87: 

 «(1) Sofrimento da condição natural humana, 7 tipos: 

 1, reencarnação; 2, morte prematura; 3, enfermidades debilitantes; 4, vida selvagem; 

5, viver na periferia; 6, escravidão; 7,  ser mulher (…). 

 (2) Sofrimento por calamidades naturais, 8 tipos (…): 

 1, fome por inundações e secas; 2, pragas de gafanhotos; 3, incêndios; 4, inundações; 

5, erupções vulcânicas (incluindo-se terramotos e desabamentos de terra); 6, 

destruição de habitações; 7, afundamento de barcos (incluindo-se acidentes de 

veículos automovíveis); 8, epidemias. 

 (3) Sofrimento da vivência humana, 5 tipos:  

 1, ser viúvo; 2, ser órfão ou não ter filhos; 3, estar doente e não ter cuidados médicos; 

4, pobreza; 5, pertencer a classe baixa. 

 (4) Sofrimento devido ao governo, 5 tipos: 

 1, punições a aprisionamento; 2, tributação opressiva; 3, serviço militar; 4, existência 

do estado (…); 5, existência da família (…). 

 (5) Sofrimento devido aos sentimentos humanos, 8 tipos: 

 1, estupidez; 2, ódio; 3, paixão; 4, afeição; 5, fadiga do trabalho; 6, lascívia; 7, 

tirania; 8, distinção de classes sociais. 

 (6) Sofrimento por aquilo que o homem mais estima, 5 tipos: 

 1, riqueza; 2, posição de eminência; 3, longevidade; 4, ser imperador; 5, ser 

divindade, sábio, imortal ou buda.». 

 Kang identifica então como raiz de todas estas formas de sofrimento nove 

demarcações e esferas (jie 界)88: 

                                                           
86 Tradução minha. Texto chinês em Kang 1994: 3; tradução inglesa em Kang & Thompson 1958: 63. 
87 Tradução minha. Texto chinês em Kang 1994: 11-13. Traduções para inglês: Chan 1973: 731; Feng 
1983b: 687-688; Kang & Thompson 1958: 73-74. 
88 A citação que se segue foi traduzida por mim. Texto chinês em Kang 1994: 66;traduções para inglês: 

Chan 1973: 732; Feng 1983b: 688; Kang & Thompson 1958: 74-75. «Demarcações» e «esferas» são duas 

traduções possíveis de jie 界. De facto, este termo tanto designa um “território”, um “âmbito”, uma “área” 

específicos, como aquilo que delineia e delimita esse âmbito ou território, a sua “fronteira”, 

“demarcação”, “delimitação”.  Bodde, na sua tradução da obra de Feng 688, traduz jie 界 por «sphere». 

Thompson  74-75 critica a solução de Bodde e prefere traduzir este termo por «boundaries», argumentado 

(penso que correctamente) que no uso que Kang faz deste termo está presente a ideia de que o sofrimento 

é causado por uma demarcação das realidades, ou «a 'private' (…) versus a public order of things» (78, 

nota 50). No entanto, parece-me que «boundaries» ou «demarcação» não podem ser usadas como 

traduções da 7ª e 9ª  jie 界 da lista acima apresentada, e que aqui se deve falar, de facto, em “esfera”, 

“âmbito”, “campo”, etc. Seguiu-se assim uma solução próxima da de Chan 732, que traduz  jie 界 por 

«distinction» onde aqui se optou por «demarcação», e por «sphere» onde aqui se optou por «esfera». 
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 «1ª, demarcação dos países: divisão do território e da população em tribos. 

 2ª, demarcação de classes: divisão por classes altas e baixas, puras e impuras. 

 3ª, demarcação de raças: divisão por amarelos, brancos, morenos e negros. 

 4ª, demarcação pela forma física: divisão por homens e mulheres. 

 5ª, demarcação por famílias: baseada nas relações privilegiadas entre pai e filho, 

marido e mulher e entre irmãos. 

 6ª, demarcação da produção: considera privado o produto das actividades agrícola, 

industrial e comercial. 

 7ª, esfera da desordem: relativa à organização inigualitária, não-universal, não-

uniforme e injusta. 

 8ª, demarcação das espécies: referente à diferenciação entre o homem e as aves, as 

bestas, os insectos e os peixes. 

 9ª, esfera do sofrimento: o sofrimento origina sofrimento, a sua perpetuação não tem 

fim nem limite, vai além do concebível». 

 Kang irá então expor um sistema de organização mundial que abole estas nove 

demarcações e esferas em que se enraíza o sofrimento humano, instituindo assim as 

condições para o alcance da felicidade de toda a humanidade: Resumindo algumas das 

medidas que conduzirão à realização deste mundo:  

 Abolição da demarcação do território mundial em países, substituída por um 

governo democrático mundial, dividido por diversos graus de regiões administrativas 

mas sem autonomia nacional, nem qualquer tipo de interesse privado. 

 Abolição das divisões e da diferenciação de classe. 

 Abolição da demarcação da população mundial por raças, através da sua 

progressiva miscigenação. 

 Abolição da distinção entre os sexos, detendo ambos os sexos dos mesmos 

deveres e privilégios. 

 Abolição da família como unidade de organização social, sendo instituido um 

sistema público de educação das crianças desde o berço e de cuidado dos idosos, que 

elimina as obrigações e sentimentos privilegiados que os indivíduos dedicam aos 

membros da sua família, e garante também igualdade na educação, constituindo-se o 

ideal de uma comunidade global. 

 A implementação deste sistema corresponde ao advento da era chamada de Era 

de Datong (Datong Shi 大同世), Era de Taiping (Taiping Shi 太平世89), ou ainda Era 

de Taiping e Datong (Taiping Datong zhi Shi 太平大同之世), na qual os ideais de 

                                                           
89 Chan 1973: e.g. 733, traduz «Age of Great Peace»; Feng 1983b: e.g., 689 traduz «Age of Universal 
Peace»; Thompson 1958: e.g. 72, traduz  «Age of Complete Peace and Equality». 
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Confúcio serão realizados. 

 Taiping Shi 太平 é um termo que Kang vai buscar às interpretações de He Xiu 

(何休) e Dong Zhongshu (董仲舒) 90 do comentário Gongyang dos Anais da Primavera 

e Outono (Chunqiu Gongyang chuan 春秋公羊传 ) 91 . He Xiu divide o progresso 

histórico em três eras (sanshi 三世): “juluan 据乱”, “(de acordo com o) caos” ou “(de 

acordo com a) desordem”, “shengping 升平”,  “paz ascendente” e “taiping  太平”, 

“grande paz”.  

 No Datong shu 大同书, Kang aplica a teoria das Três Eras à exposição do modo 

como a realidade histórica presente poderá evoluir para a Era de Taiping e na Era 

Datong. Ao longo da obra, vai sendo apresentada a forma como deverá acontecer o 

progresso dos diversos fenómenos e instituições sociais da Era de Desordem para a Era 

de Paz Ascendente e Xiaokang, até chegarmos à Era da Grande Paz e Datong (não é 

claro). Na introdução, Kang (1994: 10; Kang & Thompson 1958: 72) fala da Índia e da 

China com vivendo ainda na Era da Desordem, e a América e a Europa na Era da Paz 

Ascendente. Logo a seguir, a teoria das Três Eras e a exposição de “xiaokang 小康” e 

“datong 大同” no Registo dos Ritos são relacionadas e apresentadas como criação de 

Confúcio e receita para que a humanidade alcance a felicidade, sendo ainda “datong 大

同” identificado com “taiping  太平” e “xiaokang 小康” com “shengping 升平” 

(apresenta-se a tradução de Thompson): 

 «The sage-king Confucius, who was of godlike perception, in early [times] took 

thought [of this problem]» (i.e., o problema de como alcançar a felicidade para toda a 

humanidade e acabar com o sofrimento), «and grieved over it. Therefore he set up 

the law of the Three Governments» (santong 三统) «and the Three Ages» (sanshi 三

世): « following [ the Age of] Disorder» (juluan 据乱), «[the world] will change to 

[the Ages, first] of Increasing Peace-and-Equality» (shengping 升平), «[and finally], 

                                                           
90 He Xiu (129-182 d.C.) e Dong Zhongshu (179-104 a. C.) são um filósofo confucionista do período da 

dinastia Han, conhecidos ambos pelos seus estudos do Chunqiu Gongyang Chuan 春秋公羊传 (Taylor & 
Choy 2005: 214 e 634-637). 
91 Os Anais da Primavera e Outono (Chunqiu 春秋) é uma das obras do cânone confucionista dos Cinco 

Clássicos (Wujing 五经, ver nota 82).  Nele se narra a história do estado de Lu, terra natal de Confúcio, 
entre os anos de 722 e 481 a.C. Cinco comentários a esta obra adquiriram reconhecimento histórico –  

Zou Shi Chuan 邹氏传, Jia Shi Chuan 夹氏传, Gongyang chuan 公羊传, Guliang chuan  穀梁传 e Zuo 

Shi Chuan 左氏传. Os dois primeiros desapareceram, os outros três são reconhecidos por si só como 

clássicos da biblioteca do confucionismo, sobretudo o Zuoshi chuan 左氏传, sendo o  Gongyang chuan 

公羊传  e o Guliang chuan  穀梁传  geralmente associados a leituras heterodoxas da doutrina 
confucionista. Ver Cheng 1994: 67-76; Nylan 2001: 253-306; Taylor & Choy 2005: 124, 346, 355-356, 
627. 
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of Complete Peace-and-Equality» (taiping 太平 ); «following the Age of Little 

Peace-and-Happiness» (xiaokang 小康), «[the world] will advance to [the Age of] 

One World» (datong 大同). 

 A importância atribuída por Kang à teoria das Três Eras enquanto expressão da 

via de Confúcio para o alcance da felicidade de toda a humanidade, bem como a 

identificação desta teoria, tal como lida no texto dos Anais da Primavera e Outono, com 

a exposição de “xiaokang 小康 e “datong 大同” na passagem do capítulo “Evolução 

dos Ritos” (Li Yun), do Registo dos Ritos, é explicitada em várias passagens de outras 

obras do autor, entre estas a que apresentamos a seguir, do livro de comentário, 

precisamente, a este capítulo do Registo dos Ritos, chamado Li Yun Zhu  礼运注 

(Comentários à Evolução dos Ritos, ou Evolução dos Ritos Comentada; apresenta-se a 

tradução de Bodde da passagem transcrita na história da filosofia chinesa de Feng: Feng 

1983b: 679): 

 «(At this point) I said that the Way of Confucius, though so great that it cannot be 

wholly seen, may at least be spied in its outlines. Alas, however, this Great Way is so 

deep and boundless that it cannot be summed up in a few words only. After this I 

completely discarded the commentaries and sought for it in the texts of the classics 

themselves. When I came to read the Evolutions of Rites, I was greatly moved and 

exclaimed: 'Herein are to be found the successive changes of the Three Ages of 

Confucius, and the real truth of his Great Way.'… This text represents the esoteric 

words and the true teaching of Confucius. It s a precious record without superior in 

any country, and a divine recipe for resurrecting all sentient being throughout the 

world».  

 É clara, pelo que foi aqui dito, a filiação do sentido de “datong 大同”, tal como 

usado por Kang Youwei, no uso que esse termo tem na passagem do Registo dos Ritos. 

O projecto social global apresentado pelo autor é elaborado a partir dos princípios 

fundantes da sociedade descrita por Confúcio na passagem do  Registo dos Ritos: um 

mundo unido, de comunhão da propriedade, de concordância das vontades, de 

entreajuda, de trabalho de todos ao serviço do bem comum, e do qual estão ausentes 

uma série de divisões sociais que são compreendidas e apresentadas como estando na 

origem de diversos males humanos e sociais. Deste modo, é a ideia de uma “grande 

união” de todo o mundo que é aqui expressa e, tal como no caso da passagem Registo 

dos Ritos, esta será uma tradução possível para este termo. 

 Na sua tradução desta obra de Kang Youwei, Thompson traduz Datong 大同 
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pelo termo “One World”, o qual vai buscar ao título de uma obra de 1943 do político 

americano Wendell Willkie. Na introdução à sua tradução, Thompson analisa o sentido 

de Datong 大同 , reflecte sobre a problemática da sua tradução e apresenta uma 

justificação para a sua escolha tradutória. Tudo isto será exposto e comentado após a 

exposição dos diversos usos e traduções de “xiaokang 小康” e “datong 大同”, quando 

analisarmos, então, as traduções existentes do termo em confronto com o seu sentido, e 

procurarmos determinar a melhor forma de traduzir o termo. 

 Antes de passarmos ao próximo capítulo, consideremos ainda aqui as soluções 

tradutórias anteriores fornecidas por tradutores e investigadoes apresentadas por 

Thompson na introdução à sua tradução do livro de Kang Youwei. 

Thompson começa por apresentar quatro traduções distintas da passagem do 

Registo dos Ritos estudada no capítulo anterior. A primeira é a tradução de Legge já 

aqui transcrita; os outros três tradutores apresentam as seguintes traduções para o termo  

“datong 大同” (Thompson 1958: 27-29): 

 Tsuchida Kyoson92: «Ta T'ung», i.e., transcreve a fonética do termo. 

 Wu Kuo-chueng93: «the age of Great Universality». 

 Feng Youlan, traduzido por Derk Bodde94: «the great unity». 

 

 Posteriormente, Thompson apresenta ainda uma lista de diversas traduções de 

Datong 大同 eleitas por outros tradutores e investigadores, entre as quais apresentamos 

aqui as mais relevantes (ibid.: 29-30; para dados bibliogáficos relativos a estas 

traducões, remete-se o leitor para a obra de Thompson): «The Great Unity», 

«Cosmopolitan Society», «The Great Commonwealth»,  «The Great Similarity», «The 

age of Great Universality», «Era of “world brotherhood”», «The Great Communion», 

«Grand Harmony», «Great Similitude», «Great Similarity», «Cosmopolitanism». 

                                                           
92 Contemporary Thought of Japan and China. Londres, 1927. Pp. 194-195. Esta nota bibliogáfica e as 
seguintes são retiradas da obra de Thompson 
93 Ancient Chinese Political Theories. Shanghai, 1933. Pp. 299-300. 
94 Short History of Chinese Philosophy. Nova Yorque, 1948. Pp. 202-3. 
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Capítulo XV 

“Datong 大同” no discurso político da China moderna: Sun Yat-sen 

 

 Sun Yat-sen95 (1866–1925) foi a principal figura do movimento revolucionário 

republicano, que levou à abolição do regime imperial e à fundação da República da 

China a 1 de Janeiro de 1911. O seu papel histórico valeu-lhe o título de Pai da Nação 

(Bergère 1994: 223), epíteto por que ainda é chamado na República da China (Taiwan), 

sendo até hoje reconhecido oficialmente como herói nacional tanto no território insular, 

quanto na China continental. 

 Enquanto líder, primeiro, da Sociedade pela Revitalização da China (Xing Zhong 

Hui 兴中会), fundada em Honolulu, Hawai, a 24 de Novembro de 1894, e depois da 

Sociedade da União (Tongmeng Hui 同盟会),  constituída a 20 de Agosto de 1895, em 

Tóquio, Japão, a partir da fusão Sociedade pela Revitalização da China com diversas 

outras associações revolucionárias, Sun Yat-sen tornou-se no principal porta-voz e 

dinamizador da causa republicana chinesa (Hsü 2000: 457). 

 A 4 de Dezembro 1911, a cidade de Nanjing é tomada pelas forças republicanas 

e é aí instalado o governo republicano provisório. Huang Xing é eleito generalíssimo e 

Li Yuanhong vice-generalíssimo, mas ambos abdicam dos cargos, preferindo aguardar 

pelo regresso de Sun Yat-sen. No dia 29 é eleito presidente provisório, tornando-se 

assim num primeiro presidente da nova república. O dia 1 de Janeiro de 1912 é, então, 

designado como dia inaugural da República da China (Hsü 2000: 469-470). 

 Sun iria, no entanto, desempenhar este cargo por pouco tempo. Yuan Shikai, 

primeiro-ministro do gabinete imperial, compromete-se perante o governo de Nanjing a 

garantir a abdicação do imperador e abolição do regime imperial, de modo a estabelecer 

oficialmente o estado republicano, exigindo em troca que lhe seja entregue o cargo de 

presidente da nova república, acordo que tem a aprovação de Sun Yat-sen. A 12 de 

Fevereiro de 1912, a família real abdica do seu poder sobre o império, a 1 de Abril, Sun 

cede o seu cargo a Yuan Shikai. Sun assumirá a 9 de Setembro o cargo de director dos 

caminhos-de-ferro, com a tarefa de construir um sistema nacional de linhas férreas (Hsü 

2000: 473-474, 476). 
                                                           
95 Sobre Sun Yat-sen e a sua obra, veja-se: Bergère 1994, Linebarger 1973 e Wells 2001. Para um registo 
de bibliografia de e sobre Sun Yat-sen, veja-se Chang & Gordon (1991). Sobre o período da luta pela 
instauração da república e os primerios anos da era republicana, até ao falecimento de Sun Yat-sen, veja-
se também: Hsü 2000: 452-486, Lary 2006: 1-77 e Spence: 216-299. 



95 
 

 A Sociedade da União transforma-se, entretanto, no Guomindang (国民党 , 

também chamado Kuomintang ou Partido Nacionalista), tendo em vista a participação 

nas primeiras eleições gerais da nova república, convocadas para Dezembro. O sufrágio 

termina com uma vitória retumbante deste partido. Os restantes partidos com assento 

parlamentar coligam-se, então, no Partido Progressista (Jinbudang 进步党), formando a 

base de apoio do Presidente Yuan Shikai (Hsü 2000: 477) 

As ambições de Yuan Shikai são no entanto, contrárias aos ideias da república e 

da democracia. As suas acções são dirigidas à acumulação do seu poder e à asfixia de 

toda a oposição, culminando na restauração do regime monárquico, a 20 de Novembro 

de 1915, com Yuan Shikai como auto proclamado imperador (Hsü 2000: 477-480). 

 O alastramento das insurreições armadas por todo o país levam-no a abdicar do 

seu novo título a 22 de Março de 1916, mas recuperando o cargo de Presidente. Viria a 

falecer, poucos meses depois, no dia 6 de Junho (Hsü 2000: 481-482). 

 Seguem-se anos conturbados de guerra civil, em que o país se acha dividido em 

diversos territórios controlados por senhores da guerra e diferentes grupos políticos que 

combatem entre si pelo poder territorial, com um governo central em constantes 

mudanças de liderança, também ele campo de guerras partidárias e incapaz de unificar a 

nação e instaurar a estabilidade política e social. 

 A 22 de Abril de 1921 é proclamado em Guangzhou (Cidade de Cantão) o 

governo republicano, com Sun Yat-sen como presidente, rivalizando com o governo de 

Beijing. Em 1924 tem lugar nesta cidade o primeiro congresso nacional do 

Guomindang, o qual, a 20 de Janeiro, elege Sun como presidente do partido e 

generalissimo do seu exército. A 12 de Março de 1925, com 59 anos, Sun Yat-sen 

falece, vítima de um cancro, sem ver realizado o seu sonho de uma China republicana e 

democrática (Bergère 1994: 462). 

 No entanto, os seus ideais, sistematizados na teoria dos “Três Princípios do 

Povo” (sanminzhuyi 三民主义), viriam a ser consagrados como ideologia oficial do 

Guomindang, continuando assim a guiar a actividade do partido. Em inícios de 1929, o 

Guomindang, liderado por Chiang Kai-shek, irá por fim alcançar a união de todo o 

território nacional e o reconhecimento do seu governo, com capital em Nanjing, como o 

governo legítimo de toda a China (Hsü 2000: 531). Durante os trinta anos seguintes, em 

que Chiang Kai-shek e o seu partido dirigirão os destinos da nação, e posteriormente em 

Taiwan, quando em 1950 o Guomindang, derrotado na guerra civil pelo Partido 
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Comunista, instala aí o seu governo, os “Três Princípios do Povo” adquirem o estatuto 

de ideologia nacional. 

 “Sanminzhuyi 三民主义” – geralmente traduzido em inglês pelos termos “Three 

Principles of the People”, “People's Three Principles” ou “Three People’s Principle”, 

daí a tradução portuguesa, “Três Princípios do Povo”, aqui apresentada – designa, 

portanto, o sistema do pensamento de Sun Yat-sen que serve de programa à sua acção 

política e à prática governativa que defende. São este três princípios: “minzuzhuyi 民族

主义” – geralmente traduzido em inglês pelos termos “Nationalism” ou “Principle of 

Nationalism” –, “minquanzhuyi 民权主义” – geralmente traduzido “Democracy” ou 

“Principle of Democray” – e “minshengzhuyi 民生主义 ” – geralmente traduzido 

“(People's) Livelihood” ou “Principle of (People's) Livelihood”.  

A formulação final destes princípios acontece na obra  que se tornará na “bíblia” 

do Guomindang, precisamente chamada sanminzhuyi 三民主义, Os Três Princípios do 

Povo, transcrição de um conjunto de palestras dadas por Sun Yat-sen durante o ano de 

1924, dividida em seis palestras sobre o Princípio do Nacionalismo, seis sobre o 

“Princípio da Democracia” e quatro sobre o “Princípio da Vida do Povo”. 

Em cada conjunto de palestras vamos encontrar “datong 大同” como termo que 

designa o ideal para o qual cada princípio aponta. 

 A primeira primeira passagem que iremos aqui considerar aparece num discurso 

de 6 de Maio de 1912, isto é, no quinto mês da nova república, em que Sun Yat-sen diz: 

 «洪门所以设绘之故，系复国仇，倡于二百年前，实革命之导线。惟现下汉族

已复，则当改其立会之方针，将仇视鞑虏政府之心，化而为助我国政府之力。

(…)洪门因避鞑虏查办，故将所有号召及联络处秘而不宣。今既治溥大同，为

共和之国，自不必仍守秘密» (Sun 1982: 358-359). 

 «The Hung Society, established two hundred years ago to avenge the nation's 

humiliations, acted as a fuse for the Revolution. Now that the Han people have 

reasserted themselves, however, the society's guiding principles should be altered 

and its enmity toward the Manchu government should be transformed into a force 

supporting our republican government. (…) The Hung Society kept its passwords 

and meeting places secret in order to avoid Manchu infiltration. Now that we have 

entered the era of Grand Unity [ta-t'ung] and the nation has become a republic, of 

course, there is no longer any need for such secrecy» (Sun 1994: 78-79). 
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 Datong 大同 é, portanto, aqui traduzido por «era of Grand Unity [ta-t'ung]», 

sendo ainda acrescentada uma nota explicativa (Sun 1994: 299) onde são apresentadas 

duas traduções alternativas do termo, “grand union” e “universal commonwealth”, e 

exposto  resumidamente o seu uso por parte do Kang Youwei e a sua ocorrência original 

no Registo do Ritos. 

 Sun identifica aqui a recém fundada república como sendo “datong 大同”. 

Considerando o sentido original do termo e os outros usos que iremos considerar de 

seguida, Sun não considerará que a implantação da república corresponde à plena 

realização do ideal dito por “datong 大同 ”. Penso que esta associação deve ser 

compreendida como afirmando que a república é o sistema político que permite a 

concretização do ideal Datong 大同, sendo a sua implantação, como tal, o princípio da 

realização deste ideal. 

 As restantes ocorrências de “datong 大同 ” acontecem na obra já referida 

“sanminzhuyi 三 民 主 义 ” (Sun 1986: 183-427), Três Princípios do Povo. 

Apresentaremos aqui duas traduções: a primeira é a tradução inglesa de Frank W. Price 

(Sun 1927); a segunda é a tradução francesa, anotada e comentada,  com edição no ano 

de 1929, realizada por Pasquale M. d’Elia S.J. (1890-1963) (Sun & D'Elia 1929). Como 

já foi dito, esta obra é a transcrição de uma série de palestras dadas por Sun Yat-sen em 

1924. 

 A primeira ocorrência de “datong 大同” acontece no parágrafo final da última 

conferência sobre o nacionalismo, no que se pode considerar ser a punchline das 

reflexões empreendidas ao longo das seis palestras dedicadas a este tema: 

 «我们要将来能够治国平天下，便先要恢復民族主义和民族地位。用固有的道

德和平做基础，去统一世界，成一个大同之治，这便是我们四万万人的大责

任。诸君都是四万万人的一份子，都应该担负这个责任，便是我们民族的真精

神» (Sun 1986: 253). 

 Na tradução de Price: 

 «If we want to be able to reach this ideal [“governing the state and pacifying the 

world”] in the future, we must now revive our national spirit, recover our national 

standing, unify the world upon the foundation of our ancient morality and love of 

peace, and bring about a universal rule of equality and fraternity. This is the great 

responsibility which devolves upon our four hundred millions. You, gentlemen, are 
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part of our four hundred millions; you must all shoulder this responsibility and 

manifest the true spirit of our nation» (Sun 1927: 91). 

Na tradução de D'Elia (os itálicos nas citações desta tradução seguem o original; 

o negrito, como tem si uso neste trabalho, é acrescentado por mim): 

 «Si nous voulons «bien administrer le pays et pacifier l'univers», nous devons 

d'abord rétablir notre position nationale en même temps que notre Nationalisme et 

unifier le monde en prenant comme la morale et la paix qui nous sont propres, afin 

de réaliser un gouvernement idéal. Voilá la grande responsabilité (qui incombe) à 

nos 400.000.000 d'hommes. Messieurs, vous êtes tous une partie principale de ces 

400.000.000 d'hommes, vous devez tous porter cette responsabilité. Voilá le véritable 

esprit de notre nationalisme» (Sun & D'Elia 1929: 150). 

 Temos então que «datong zhi zhi 大同之治», “governo Datong”, é traduzido por 

Price como «universal rule of equality and fraternity» e por D’Elia como «un 

gouvernement idéal». Temos neste parágrafo as seguintes ideias, cujo sentido no 

interior do discurso de Sun Yat-sen sobre o nacionalismo, terá de ser explicitado: 

1º, o termo «datong zhi zhi 大同之治» refere aqui uma unificação de todo o 

mundo fundada na moralidade e na paz. 

2º, este será o objectivo final do empreendimento apresentado no início do 

parágrafo, «zhi guo ping tianxia 治国平天下», “governar o país e pacificar o mundo”. 

3º, a moralidade e a paz, fundações de «datong zhi zhi 大同之治 », são 

apresentados como valores inerentes à nação chinesa. 

4º, este projecto de unificação de todo o mundo é dito ser a grande 

responsabilidade da nação chinesa, o seu verdadeiro espírito. 

5º, a revitalização do nacionalismo e da posição da nação chinesa são 

apresentadas como condições prévias à realização deste empreendimento. 

 Um dos fios condutores destas primeiras seis palestras é o confronto entre 

nacionalismo e cosmopolitismo. Este último é um ideal originado, diz Sun, em 

Inglaterra e na Rússia, que floresce nessa altura nos países ocidentais e atrai também 

uma nova geração de intelectuais chineses. O seus promotores opõem-se ao 

nacionalismo, afirmando que é um ideal demasiado estreito, e que se a civilização 

mundial quer progredir, a humanidade necessita de uma visão mais ampla, aquela que é 

proporcionada pelo ideal cosmopolita (Sun 1986: 216, 226; Sun 1927: 68, 88-89; Sun & 

D'Elia 1929: 72, 92-93). 
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 O que interessa saber, diz Sun, é que valor estas ideias têm para a China e para o 

mundo; elas serão boas ou más dependendo de se nos forem ou não úteis e se se 

adequarem ou não ao mundo (Sun 1986: 216; Sun 1927: 68-69; Sun & D'Elia 1929: 73). 

 O diagnóstico que Sun nos apresenta mostra que o cosmopolitismo é advogado 

pelas grandes potências ocidentais ao mesmo tempo que praticam o imperialismo e 

subjugam as nações mais fracas. Ao opor-se à valorização da identidade e 

independência nacionais afirmada pelo nacionalismo, o cosmopolitismo é, de facto, uma 

ferramenta útil para a expansão das potências imperialistas, mas totalmente 

desadequado para uma nação enfraquecida como a China. Afirmar o cosmopolitismo e 

negar o nacionalismo colocará a nação chinesa vulnerável aos avanços das nações 

imperialistas, e ela correrá então perigo de extinção (Sun 1986: 216-217; Sun 1927: 69-

71; Sun & D'Elia 1929: 73-75). O nacionalismo é, assim, dito ser «o bem precioso que 

permite um estado aspirar a desenvolver-se e uma nação (raça, etnia) a continuar a 

viver» (citação traduzida por mim. Sun 1986: 210; Sun 1927: 55; Sun & D'Elia 1929: 

61), ou ainda «o bem precioso que permite a humanidade aspirar a continuar a viver» 

(Sun 1986: 217; Sun 1927: 70; Sun & D'Elia 1929: 74). 

 Sun opõe assim ao cosmopolitismo, ao serviço do interesse das nações 

imperialistas, a luta pela liberdade e auto-determinação das nações mais fracas, 

inspirada pelo nacionalismo, e que encontra na Rússia comunista a sua vanguarda (Sun 

1986: 225, Sun 1927: 87-88, Sun & D'Elia 1929: 90-91). Afirma ainda que a grande 

missão do povo chinês é revitalizar o nacionalismo, para então usar a sua força de 

quatrocentos milhões de homens no combate à injustiça, pelo bem de todas as pessoas 

no mundo (Sun 1986: 226; Sun 1927: 88, Sun & D'Elia 1929: 92). 

 Sun não deixa de considerar o cosmopolitismo um ideal desejável. No entanto, 

defende que primeiro é necessário, pela força do nacionalismo, recuperar a posição de 

liberdade e igualdade da nação chinesa, só depois de consolidado o nacionalismo se 

poderá falar em cosmopolitismo (Sun 1986: 226; Sun 1927: 89-90, Sun & D'Elia 1929: 

93). 

 Mais ainda, ao cosmopolitismo dos europeus, por si caracterizado como sendo 

baseado na força e sem sentido de justiça, Sun opõe um outro cosmopolitismo, fundado 

nos valores e na filosofia política tradicionais chineses. Na verdade, afirma, só 

recentemente a Europa começou a falar do cosmopolitismo, mas há mais de 2000 anos 

que ele faz parte do discurso chinês (Sun 1986: 231; Sun 1927: 98-100, Sun & D'Elia 

1929: 102).  
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Este cosmopolitismo está associado à compreensão da China como o centro do 

mundo – razão pela qual se chama Zhongguo 中国, “País do Meio” – e dos outros 

povos como “bárbaros”, e ao empreendimento de vários projectos de expansão 

imperialista. Foi precisamente esta assimilação de outras nações sob o seu território de 

influência que fez desaparecer o espírito nacionalista entre o povo chinês e surgir nele a 

compreensão cosmopolita. É por a China possuir uma compreensão cosmopolita do 

mundo que nações estrangeiras de população menos numerosas puderam invadir o seu 

território e estabelecer novas dinastias reinantes sobre toda a nação (como é a caso do 

exemplo mencionado por Sun Yat-sen, dos manchus, com a dinastia Qing, 1644–1911) 

sem que a maior parte da população demonstrasse resistência (Sun 1986: 215-217; Sun 

1927: 66-70; Sun & D'Elia 1929: 71-74). 

No entanto, no seu empreendimento imperialista, a China não fazia uso dos 

«método selvagens» dos europeus, mas subjugava as outras nações por recurso à «via 

real» (wangdao 王道) – o ideal confucionista da prática política e governativa fundada 

na rectidão moral. O empreendimento imperialista chinês é assim chamado de “ping 

tianxia 平天下”, “pacificar o mundo”  (Sun 1986: 215; Sun 1927: 67; Sun & D'Elia 

1929: 71). Esta repulsa da violência e amor à paz que caracteriza a moralidade chinesa 

é, diz Sun Yat-sen, «o verdadeiro espírito do cosmopolitismo» (Sun 1986: 231; Sun 

1927: 99; Sun & D'Elia 1929: 102). 

No entanto, reitera o líder chinês, a preservação e expansão deste espírito 

necessita de ser fundada no nacionalismo, primeiro é necessário revitalizar o 

nacionalismo só depois se poderá pensar em realizar o cosmopolitismo (ibidem).  

Na sexta e última palestra dedicada ao tema do nacionalismo, Sun irá então 

expor os valores morais e as compreensões políticas da tradição chinesa que devem ser 

preservados ou revitalizados para que a nação possa recuperar a sua posição no mundo e 

adequadamente governar o país e participar na pacificação do mundo.  

Entre o património de sabedoria moral e filosófica chinesa encontramos uma 

noção que Sun Yat-sen introduz como outro modo para expressar as duas ideias acima 

exposta – a necessidade de começar pelo nacionalismo para para que a China possa 

recuperar a sua posição no mundo e só depois participar na realização do 

cosmopolitismo, e a concepção de um outro cosmopolitismo, pacífico e assente na 

moralidade – e que irá depois repetir no extracto citado de que aqui nos ocupamos. Esta 
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é uma noção retirada do clássico confucionista “daxue 大学”96, Grande Estudo, que diz 

que aquele que quer “pacificar o mundo”, ping tianxia 平天下 , primeiro tem de 

“governar o seus país”,  “zhi guo 治国” (Sun 1986: 231, 247 ; Sun 1927: 99, 134; Sun 

& D'Elia 1929: 102, 137). E no fim deste percurso chegamos então ao último parágrafo 

destas palestras, precisamente aquele que ocupa o nosso estudo, e que agora estamos em 

condições de compreender de forma mais profunda. 

Sintetiza-se então neste parágrafo o percurso advogado por Sun, que começa 

(1º) com a revitalização do nacionalismo e recuperação da posição da China no mundo, 

como condição de que (2º) o povo chinês possa adequadamente “governar o seus país”,  

“zhi guo 治国”, e posteriormente (3º) “pacificar o mundo”, tendo por fundação o amor à 

paz e a moralidade inerentes à sua cultura. Para além disso, esta empresa é apresentada 

como sendo a grande responsabilidade do povo chinês. “Datong zhi zhi 大同之治”, o 

“governo datong”, denomina, então, aqui a realização do projecto de “pacificar o 

mundo”, “ping tianxia 平天下”, e “unificar o mundo” (tongyi shijie 统一世界) aí dito, 

ou seja, da realização do conceito alternativo de cosmopolitismo que Sun propõe nas 

suas palestras e que foi aqui apresentado.  

Explicada esta primeira passagem, passemos agora a considerar a segunda 

ocorrência de “datong 大同” nesta obra de Sun Yat-sen, a qual acontece na primeira 

palestra dedicada ao tema da democracia: 

 «中国自有历史以来，没有实行过民权(…)。但是我们的历史经过了四千多

年，其中有治有乱，都是用君权。到底君权对于中国是有利或有害呢？中国所

受君权的影响，可以说是利害参半。根据中国人的聪明才智来讲，如果应用民

权，比较上还是适宜得多。所以，两千多年前的孔子、孟子便主张民权。孔子

说：「大道之行也，天下为公。」便是主张民权的大同世界» (Sun 1986: 262). 

 Na tradução de Price: 

 «China from the beginning of her history has never put democracy into practice (…) 

In all these four thousand years, through periods of order and of disorder, China has 

seen nothing but autocracy. If we ask history whether autocracy has really been a 

good thing for China or not, we find that its effects have been about half 

advantageous and half dis advantageous. But if we base our judgement upon the 

                                                           
96 Capítulo do Registo dos Ritos  que pela importância que lhe foi atribuida pela tradição ganhou o 
estatuto de obra autónoma. Para uma breve apresentação desta obra, veja-se Taylor & Choy 2005: 195-
197. Tradução inglesa por James Legge, Liji 1885b: 411-424. 
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intelligence and the ability of the Chinese people, we come to the conclusion that the 

sovereignty of the people would be far more suitable for us. Confucius and Mencius 

two thousand of years ago spoke for people's rights. Confucius said, “When the 

Great Doctrine prevails, all under heaven will work for the common good”. He was 

pleading for a free and fraternal world in which the people would rule» (Sun 1927: 

169).  

 Na tradução de D’Elia: 

 «Depuis le commencement de son histoire, la Chine n'a jamais pratiqué la 

démocratie (…). Tout ce qu'il y a eu de bon ou de mauvais dans notre histoire quatre 

fois milénaire, a été l'œuvre de la monarchie. Mais cette monarchie est-elle utile ou 

nuisible à la Chine? On peut dire que l'influence de la monarchie en Chine a été à 

moitié nuisible et è moitié utile. Si nous prenons pour base l'intelligence et le savoir-

faire des Chinois, (nous pouvons dire) que la démocratie pratiquée sérieusement lui 

convient bien mieux. 

 C'est porquoi Confucius et Mentius se sont déclarés pour la démocratie, il y a de cela 

plus de 2.000 ans. 

 Confucius a dit: “Quand la grand doctrine sera répandue, alors plus de particularisme 

dans le monde”. C'était déclarer que la démocratie est le monde de la grande 

entente» (Sun & D'Elia 1929: 173). 

 Temos então que a expressão «datong shijie 大同世界», “mundo (de) datong”, é 

traduzida aqui por Price como «free and fraternal world» e por D’Elia como «le monde 

de la grande entente». A referência é precisamente à passagem do Registo dos Ritos 

aqui estudada, começando Sun por citar a frase que inicia a descrição de “datong 大同” 

nessa passagem, «dadao zhi hang ye, tianxia wei gong 大道之行也，天下为公». 

Datong 大同 é aqui apresentado como um exemplo da conceptualização nativa chinesa 

do ideal democrático. Na continuação desta passagem são apresentados outros exemplos 

da presença dos ideais e de práticas da democracia na China antiga. 

 As duas próximas ocorrências de “datong 大同” acontecem no contexto da 

exposição do “Princípio da Vida do Povo”. A primeira destas duas acontece logo no 

primeiro parágrafo da primeira palestra dedicada a este tema:             

«可说民生就是人民的生活──社会的生存、国民生计、群众的生命便是。我

现在就是用民生二字，来讲处国近百十年来所发生的一个最大问题，这个问题

就是社会问题，故民生主义就是社会主义，又名共产主义，即是大同主义» 

(Sun 1986: 355). 
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 Na tradução de Price: 

 «[Min-sheng, the People’s Livelihood] denotes the livelihood of the people, the 

existence of society, the welfare of the nation, the life of the masses. And now I shall 

use the phrase Min-sheng to describe one of the greatest problems that has emerged 

in the West during the past century or more – socialism. The Principle of Livelihood 

is socialism, it is communism, it is Utopianism» (Sun 1927: 364).     

 Na tradução de D’Elia:  

 «On peut dire que la “vie du peuple” c'est la vie de la multitude, c'est la conservation 

de la société, ce sont les moyens de vivre des citoyens, la vie des agglomérations 

humaines. J'emploie maintenant ces deux caractères “vie (du) peuple” pour désigner 

la plus grande question qui se soit posée dans les pays étrangers au cours de ces cents 

et quelques dernières années. Cette question c'est la question sociale. Ainsi donc le 

Démisme vital c'est le socialisme, appelé aussi communisme, i.e. collectivisme» 

(Sun & D’Elia 1929: 354). 

 Temos então que a expressão “datongzhuyi 大同主义” é aqui traduzida por 

Price como «Utopianism» e por D’Elia como «collectivisme». É altura de fazermos 

algumas observações relativamente à partícula “zhuyi 主义”, que aparece aqui ligada a 

“datong 大同”, mas que é também terminação dos quatro termos que designam os 

grandes conceitos do sistema político de Sun, e que aqui traduzimos, seguindo as suas 

traduções mais comuns em língua inglesa, por “Princípio”, i.e.: “sanminzhuyi 三民主

义”, “Três Princípios do Povo”, “minzuzhuyi  民族主义”, “Princípio do Nacionalismo”, 

“minquanzhuyi 民权主义”, “Princípio  da Democracia”, “minshengzhuyi 民生主义”, 

“Princípio da Vida do Povo”. 

  “Zhuyi 主义” é traduzido aqui por “Princípio”. No entanto, o seu uso mais 

habitual é equivalente ao do sufixo “-ismo” em português, enquanto terminação de um 

termo que nomeia uma ideologia ou doutrina. Na citação que estamos a analisar 

encontramos dois exemplos comuns do uso “zhuyi 主义”enquanto sufixo na construção 

do nome de uma ideologia: “shehuizhuyi 社会主义”, “socialismo” e “gongchanzhuyi 共

产主义”, “comunismo”. 

 É por esta razão que na sua tradução da obra de Sun Yat-sen, D’Elia cria o termo 

“Démisme” a partir da palavra grega para “povo”, “demos”, assim construindo os 

termos “Triple Démisme”, “Démisme Racial ou Racique”, “Démisme Gouvernemental 

ou Politique” e “Démisme Vital ou Économique”. 
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 “Datong 大同” é então aqui transformado num “ismo” sinónimo dos outros três 

“ismos” que o precedem. Ao traduzirem “datongzhuyi 大同主义 ” D’Elia por 

“collectivisme” e Price por “Utopianism”, os tradutores conseguem, assim, preservar o 

“ismo” no termo, guardando deste modo o paralelismo conceptual expresso pela 

repetição do sufixo. No entanto, ao usarem termos estabelecidos no discurso político 

ocidental, que designam realidades ideais semelhantes nesse contexto, parecem 

confundir uma conceptualização chinesa com um conceptualização ocidental, anulando, 

ou não expressando, a origem e a especificidade cultural contida no sentido do termo 

chinês. É necessário ter aqui em consideração que existem, de facto, termos no léxico 

chinês que expressam estes conceitos importados: “jitizhuyi 集体主义” no caso de 

“colectivismo”, e “wutuobangzhuiyi 乌托邦主义” (sendo “wutuobang 乌托邦” a 

tradução fonética da “Utopia”  de Thomas More) ou “kongxiangzhuyi 空想主义” no 

caso de “utopismo”. 

 Passemos agora a considerar o que é dito nesta passagem, a fim de compreender 

o que é que Sun Yat-sen compreende pelos termos “minsheng 民生”, “vida do povo”, e 

“minshengzhuyi 民生主义”, “Princípio da Vida do Povo”, ou “Demismo Vital”, se 

preferirmos a solução de D’Elia, e que lugar “datong 大同”ocupa no discurso sobre este 

tema. 

 Temos então nesta passagem duas ideias essenciais: a primeira é que “minsheng 

民生” é um termo que Sun Yat-sen usa para nomear a grande questão, ou grande 

problema, dos últimos cem e algumas dezenas de anos, a qual é dita ser a «questão 

social», ou «problema social» («shehui wenti 社会问题»); segundo, a identificação 

daquilo que Sun chama de “minsheng 民生” com o «problema social» leva a que ele 

entenda  “minshengzhuyi 民生主义 ”, “datongzhuyi 大同主义 ”, comunismo e 

socialismo como sendo sinónimos. 

 O que Sun chama no texto citado de «problema social», e noutras partes da obra 

«problema da vida do povo» (minsheng wenti 民生问题) (Sun 1986: 355; Sun 1927: 

364; Sun & D'Elia 1929: 355), «problema da economia da sociedade» («shehui jingji 

wenti 社会经济问题») ou «problema da vida do homem comum» («yiban ren de 

shenghuo wenti 一班人的生活问题») (Sun 1986: 360; Sun 1927: 372; Sun & D'Elia 

1929: 363), refere-se ao sofrimento e empobrecimento das massas originado pela perda 
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do trabalho devido à mecanização da produção no processo da revolução industrial (Sun 

1986: 355-358; Sun 1927: 364-369; Sun & D'Elia 1929: 355- 359). 

Foi a consciência deste problema e o desejo de o solucionar que deu origem ao 

socialismo (Sun 1986: 358; Sun 1927: 369; Sun & D'Elia 1929: 360). O projecto e o 

ideal de Minshengzhuyi 民生主义 é, como mostram as citações aqui apresentadas, 

identificado com o projecto e o ideal do socialismo, e também do comunismo, o qual é 

uma forma de socialismo (ibidem). Minshengzhuyi 民生主义 é, portanto, a forma de 

socialismo concebida por Sun Yat-sen tendo em vista a resolução do problema social, 

da vida do homem comum, específico ao contexto chinês.   

Socialismo, comunismo e Minshengzhuyi 民生主义 comungam, portanto, do 

mesmo objectivo na sua prática, aquele que é explicitado na segunda citação que 

apresentaremos a seguir. Relativamente ao comunismo, Sun afirma que este é o mais 

elevado ideal de resolução do problema social, que este é, portanto, o ideal de 

Minshengzhuyi 民生主义. A discordância entre os dois está, como tal, não no fim ideal 

que têm em vista, mas quanto ao meio adequado para o atingir (Sun 1986: 380-381; Sun 

1927: 415-416; Sun & D'Elia 1929: 403-406). Enquanto os comunistas defendem que a 

resolução dos problemas políticos e económicos necessita de medidas revolucionárias, 

da luta de classes, de uma ditadura do proletariado e do campesinato, o Minshengzhuyi

民生主义 assenta na valorização da colaboração entre as diferentes classes, na prática 

de um dirigismo estatal pacífico, propondo medidas como políticas fiscais, a 

redistribuição da terra, a nacionalização de acordo com os interesses do estado e a 

execução de políticas de estado social, a fim de solucionar o problema da vida do povo 

(Sun 1986: 365-378; Sun 1927: 382-411; Sun & D'Elia 1929: 374-401). 

No último parágrafo da segunda palestra sobre o “Princípio da Vida do Povo”, 

Sun apresenta o ideal social apontado  por este princípio e afirma que este é o “datong 

shijie 大 同 世 界 ”, o “mundo (de) datong”, termo traduzido como «“great 

commonwealth”» por Price e como «“monde de la grande entente”» por D’Elia, sendo 

referido que este era o mundo ambicionado por Confúcio: 

 «我们要解决中国的社会问题，和外国是有相同的目标。这个目标，就是要全

国人民都可以得安乐，都不致受财产分配不均的痛苦。要不受这种痛苦的意

思，就是要共产。所以我们不能说共产主义与民生主义不同。我们三民主义的

意思，就是民有、民治、民享。这个民有、民治、民享的意思，就是国家是人

民所共有，政治是人民所共管，利益是人民所共享。照这样的说法，人民对于
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国家不只是共产，一切事权都是要共的。这才是真正的民生主义，就是孔子所

希望之大同世界» (Sun 1986: 394). 

 Na tradução de Price: 

 «In the solution of the social problem, we have the same object in view as that in 

foreign countries: to make everybody contented and happy, free from the suffering 

caused by the unequal distribution of wealth and property. When we try to get away 

from such suffering, we have communism.  

  We cannot say, then, that the theory of communism is different from our Min-

sheng Principle. Our Three Principles of the People mean government “of the people, 

by the people and for the people” – that is, a a state belonging to all the people, a 

government controlled by all people, and rights and benefits for the enjoyment of all 

people. If this is true, the people will have a share in everything. When the people 

share everything in the state, then will we truly reach the goal of the Min Sheng 

Principle, which is Confucius hope of a “great commonwealth”» (Sun 1927: 443-

444). 

 Na tradução de D’Elia:  

 «Nous autres qui voulons résoudre la question sociale en Chine, nous avons en cela 

le même but que les Étrangers. Ce but est que les habitants de tout le pays puissent 

vivre heureux et qu'aucun ne subisse les souffrances d'une répartition inégale des 

richesses. 

  Vouloir que personne ne subisse ces souffrances, c'est vouloir le communisme. 

C'est porquoi nous ne pouvons pas dire que notre Démisme vital diffère du 

communisme. 

  Notre Triple Démisme signifie: “(Gouvernement) du peuple, par le peuple et 

pour le peuple”. Le sens (de cette phrase) (…) est que la nation est possédée en 

commun par tout le peuple, que le gouvernement est administré en commun par tout 

le peuple, que les profits sont pour la jouiansse en commun de tout le peuple. Suivant 

cette manière de parler, non seulement le peuple sera communiste a l'égard de l'État, 

mais tout pourra être commun. Quand le peuple aura vraiment atteint le but du 

Démisme vital, on aura (aussi) le “monde de la grande entente” tant désiré par 

Confucius» (Sun & D'Elia 1929 : 433). 

Se considerarmos, primeiro, a compreensão de Sun, já acima mencionada, de 

que o comunismo é o mais elevado ideal de resolução do problema social, e que é este o 

ideal de Minshengzhuyi 民生主义; e segundo, a designação nesta passagem do ideal de 

Minshengzhuyi 民生主义 pelo termo Datong shijie 大同世界, podemos comppreender 

que tal como fizera com o cosmopolitismo no discurso sobre o nacionalismo e com a 

democracia nas palestras dedicadas a este tema, Sun Yat-sen usa aqui o conceito de 
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datong 大同 para localizar os objectivos ideais do socialismo e do comunismo dentro 

do discurso da tradição chinesa.  
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Capítulo XVI 

“Datong 大同” no discurso político da China moderna: Mao Zedong 

 

 Também na obra de Mao Zedong97 se encontra o uso do termo “datong 大同”. 

No entanto, ao contrário do que acontece com Kang Youwei e Sun Yat-sen, este 

conceito não ocupa um lugar central no discurso teórico e político do líder comunista, 

sendo que por isso ocorre com raridade nos seus escritos. 

 O seu uso visa sobretudo relacionar o projecto comunista, e a sociedade do 

comunismo como seu fim último, com conceptualizações já estabelecidas no discurso 

da tradição chinesa, sendo diretamente referido o emprego do termo quer por Sun Yat-

sen, quer por Kang Youwei. Nenhuma referência directa é feita quer a Confúcio, quer 

ao discurso do Registo dos Ritos, no entanto, considerando o que foi aqui exposto, o 

conhecimento da obra daqueles dois autores e do seu uso de “datong 大同” parece 

pressupor o conhecimento da formulação original do ideal nomeado pelo termo neste 

clássico confucionista. Consideremos então alguns casos de uso de “datong 大同” na 

obra de Mao Zedong.  

 A primeira ocorrência do termo, por mim identificada na obra deste autor 

acontece num texto de finais de 1925 que aborda as acções da ala direita do 

Guomindang contra a presença de membros do Partido Comunista nas suas fileiras98, de 

título “Guomindang youpai fenli de yuanyin ji qi duiyu geming qiantu de yingxiang 国

民党右派分离的原因及其对于革命前途的影响” (Mao 1993a: 25), “A razão do 

afastamento da ala direita do Guomindang e a sua influência no caminho da revolução” 

(tradução minha). Não encontrei nenhuma tradução deste artigo, pelo que a passagem 

onde o termo  “datong 大同” ocorre será apresentada em anexo com uma tradução 

minha (Anexo 2.1), sendo agora exposto e analisado o seu conteúdo mais relevante.  

 Mao Zedong apresenta, então, nesta passagem a pequena burguesia, o semi-

proletariado e o proletariado como sendo as verdadeiras classes revolucionárias, 

afirmando que estas estão unidas no combate contra o colonialismo internacional e pelo 

                                                           
97 Sobre Mao Zedong, veja-se: Cheek 2002, Meisner 2007, Schram 1989, Short 2001, Terril 2000. 
98 Sobre a presença de membros do Partido comunista no Guomindang  entre 1923 e 1927 e as relações 

entre os dois partidos neste período, veja-se Wilbur 2005: 527-672 (sobretudo 556-557 para os 

acontecimentos que estão directamente relacionados com a publicação deste artigo). 
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estabelecimento de um estado governado pelas massas revolucionárias. Mais relevante é 

o modo como Mao situa a acção e o projecto das classes revolucionárias no horizonte 

dos princípios político de Sun Yat-sen. Desde de logo, este é identificado como sendo o 

representante destas classes e o Guomindang como sendo o seu partido. Para além 

disso, Mao afirma que as exigências políticas e económicas comuns a estas classes se 

manifestam no apelo aos princípios da “Democracia” e da Vida do Povo” (Minquan 

Minsheng Zhuyi 民权民生主义), referidos como tendo sido classificados, por Sun Yat-

sen, como ideias directivas do seu partido político; acrescentando ainda que o fim 

último pelo qual as classes revolucionárias lutam é a erradicação do colonialismo no 

mundo inteiro e o estabelecimento uma aliança mundial verdadeiramente igualitária e 

livre, dita ser a «Shijie datong 世界大同», a «Grande União do mundo (mundial)» 

advogada por Sun Yat-sen (traduzo aqui “datong 大 同 ” seguindo a tradução 

apresentada por James Legge da sua ocorrência na passagem estudada do Registo dos 

Ritos). 

 A segunda ocorrência de “datong 大同” na obra de Mao Zedong, por mim 

identificada, acontece num discurso de Março de 1937, de título  “Zhong-Ri wenti yu 

Xi'an Shibian – he Shimotelai de tanhua 中日问题与西安事变——和史沫特莱的谈

话” (Mao 1993a: 484), “Talk on Sino-Japanese Problems and the Sian Incident” na 

tradução inglesa (Mao 1978: 69; ver Anexo 2.2 para uma transcrição mais alargada do 

texto chinês e da sua tradução). Afirma Mao nesta passagem que os comunistas são ao 

mesmo tempo patriotas e internacionalistas e que não existe qualquer contradição nesta 

posição. Neste contexto, as expressões “shijie datong yundong 世界大同运动” e “shijie 

de datong yundong 世界的大同运动 ”,  são apresentadas como sinónimos de 

“internacionalismo” (guojizhuyi 国际主义 ) ou do “movimento internacionalista”, 

dando-se no texto inglês o termo «one world movement» como tradução de ambas: 

 «中国共产党人是国际主义者，他们主张世界大同运动；但同时又是保卫祖国

的爱国主义者(…)。这种爱国主义与国际主义并不冲突，因为只有中国的独立

解放，才有可能去参加世界的大同运动». 

 «The communists are internationalists and are in favor of the one world movement. 

But at the same time, they are patriots defending the fatherland (…). This kind of 

patriotism and internationalism are not in conflict, because only with an independent 

and liberated China can there be participation in the one world movement». 
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 Na primeira expressão, o termo “yundong 运动 ” é colocado a seguir ao 

composto “shijie datong 世界大同”, que Mao usa na primeira passagem estudada. Uma 

tradução mais literal desta expressão, usando mais uma vez a solução tradutória de 

James Legge para Datong, poderia então ser: “movimento da Grande União do mundo 

(mundial)”. 

 A segunda expressão difere da primeira somente pela introdução da partícula 

atributiva “de 的” entre “ shijie 世界” e “datong 大同”, a qual pode ser considerada 

como possuindo aqui mero valor enfático e não operando modificação de sentido. No 

entanto, a sua presença nesta posição, e não entre “datong 大同” e “yundong 运动”, 

parece favorecer a leitura desta expressão com o sentido de “movimento mundial (de 

todo o mundo) da (pela) Grande União”, a qual não deixa de ser uma leitura possível da 

primeira expressão. Deste modo, ambas as expressões apresentam, portanto, uma 

ambiguidade semântica que não parece ser possível de traduzir para português ou 

inglês, sendo necessário optar pela comunicação de só uma das interpretações. 

 A tradução aqui apresentada foi realizada pelos serviços da Joint Publications 

Research Service, agência governamental americana dedicada à tradução de material de 

acesso público, como sejam artigos de jornal, publicações científicas, ensaios, 

comunicações em formato áudio ou áudio-visual, etc. O tradutor (ou tradutores) parece 

ter conhecimento da tradução da obra de Kang Youwei realizada por Thompson atrás 

estudada, pois usam a sua solução tradutória de “datong 大同”, “one world”, para 

traduzir aqui “shijie datong 世界大同” e “shijie de datong 世界的大同”. 

 As três últimas passagens da obra de Mao, por mim identificadas, em que ocorre 

o termo  Datong pertencem a um discurso publicado originalmente a 30 de Junho de 

1949 (nas vésperas, portanto, da instauração da República Popular da China) com o 

título: “Lun renmin minzhu zhuanzheng – jinian Zhong’guo gongchandang ershiba 

zhounian 论人民民主专政——纪念中国共产党二十八周年” (Mao 1991d: 1468-

1482), “On the People's Democratic Dictatorship: in Commemoration of the Twenty-

eighth Anniversary of the Communist Party of China”  na tradução oficial inglesa (Mao 

1961: 411-424), realizada pelo The Bureau for the Compilation and Translation of 

Works of Marx, Engels, Lenin and Stalin (órgão ligado ao Comité Central do Partido 

Comunista). Mais uma vez remete-se o leitor para o Anexo (2.3) para uma transcrição 

mais alargada destas passagens. 

 Neste texto, Mao Zedong refere-se directamente a Kang Youwei e à sua 
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conceptualização do ideal de datong 大同, identificando-a com o ideal da sociedade 

comunista. Deste modo, na segunda passagem Mao afirma que: 

 «康有为写了《大同书》，他没有也不可能找到一条到达大同的路。资产阶级

的共和国，外国有过的，中国不能有，因为中国是受帝国主义压迫的国家。唯

一的路是经过工人阶级领导的人民共和国» (Mao 1991d: 1471). 

 «Kang Yu-wei wrote Ta Tung Shu, or the Book of Great Harmony, but he did not 

and could not find the way to achieve Great Harmony. There are bourgeois 

republics in foreign lands, but China cannot have a bourgeois republic because she is 

a country suffering under imperialist oppression. The only way is through a people's 

republic led by the working class» (Mao 1961: 414). 

 A identificação de Datong com a sociedade comunista é feita imediatamente 

antes nesta passagem, em que se afirma que na China a democracia burguesa deu lugar 

à democracia popular e a república burguesa à república popular e que tal facto  

 «zaocheng le yizhong kenengxing: jing’guo renmingongheguo daoda shehuizhuyi he 

gongchanzhuyi, daoda jijie de xiaomie he shijie de datong 造成了一种可能性：经

过人民共和国到达社会主义和共产主义，到达阶级的消灭和世界的大同» (Mao 

1991d: 1471),  

 «has made it possible to achieve socialism and communism through the people's 

republic, to abolish classes and enter a world of Great Harmony» (Mao 1961: 414).  

 A identificação de datong com a sociedade comunista é repetida nas outras duas 

passagens. Na primeira, afirma-se a inevitabilidade, para toda a humanidade, da 

abolição das classes sociais, do estado e dos partidos, e que a classe trabalhadora e o 

Partido Comunista lutam por  

 «chuangshe tiaojian, shi jijie, guojia chuanli he zhengdang hen ziran de gui yu 

xiaomie, shi renlei jindao datong jingyu 创设条件，使阶级、国家权力和政党很

自然地归于消灭，使人类进到大同境域» (Mao 1991d: 1468-1469),  

 «create the conditions in which classes, state power and political parties will die out 

very naturally and mankind will enter the realm of Great Harmony» (Mao 1961: 

412). 

 Na terceira passagem Mao afirma que sob a liderança da classe trabalhadora e do 

Partido Comunista, a China  
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 «you keneng (…) wenbu de you nongyeguo dao gongyeguo, you xinminzhuzhuyi 

shehuijin dao shehuizhuyi shehui he gongchanchuyi shehui, xiaomie jijie he shixian 

datong 有可能(…)稳步地由农业国进到工业国，由新民主主义社会进到社会主

义社会和共产主义社会，消灭阶级和实现大同» (Mao 1991d: 1476),  

 «can develop steadily (…) from an agricultural into an industrial country and from a 

new-democratic into a socialist and communist society, can abolish classes and 

realize the Great Harmony»  (Mao 1961: 418). 

 Considerando as diversas ocorrências de “datong 大同 ” neste artigo, em 

contraposição com o  respectivo texto inglês, vemos que é “Great Harmony” o termo 

tradutório eleito pelo(s) tradutor(es). Apenas na referência do título do livro de Kang 

Youwei, na primeira citação aqui apresentada, a tradução do título é completada com a 

sua transcrição fonética.  

De referir ainda que na primeira ocorrência do termo os editores acrecentaram a 

seguinte nota explicativa: «Also known as the world of Great Harmony. It refers to a 

society based on public ownership, free from class exploitation and oppression — a 

lofty ideal long cherished by the Chinese people. Here the realm of Great Harmony 

means communist society» (Mao 1961: 423).  

 

 Resumindo o nosso percurso até aqui na análise do sentido dos termos 

“xiaokang 小康” e “datong 大同” e das suas traduções, começámos por considerar as 

definições dos termos componentes primeiro de xiaokang (xiao e kang) e depois de 

datong (da e tong); passámos depois à apresentação dos vários casos de uso dos termos, 

começando pela ocorrência de  “xiaokang 小康”no Clássico da Poesia, seguindo-se a 

exposição dos ideais de  “xiaokang 小康” e  “datong 大同” no capítulo da “Evolução 

dos Ritos” no clássico confucionista Registo dos Ritos; a partir daqui, considerámos três 

conceptualizações derivadas do ideal de “datong 大同”, tal como compreendido por 

Kang Youwei, Sun Yat-sen e Mao Zedong. Concluído este excurso, regressamos agora 

ao estudo dos usos do termo “xiaokang 小康”, considerando primeiro este termo 

enquanto qualificador da situação económica, ocorrente em diversas expressões de uso 

coloquial, chegando por fim à apresentação das várias ocorrências de “xiaokang 小康” 

nos discursos de Deng Xiaoping. 
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Capítulo XVII 

“Xiaokang 小康” enquanto qualificador da situação económica 

 

 Iremos agora considerar um sentido de “xiaokang 小康” relativo ao seu uso para 

qualificar a condição económica de uma família, de uma comunidade ou de uma pessoa. 

Ao contrário de  “xiaokang 小康” com os outros sentidos até agora estudados, que 

geralmente ocorre apenas no discurso de áreas especiais – politico, académico, etc. –  

“xiaokang 小康” com o sentido agora considerado, por se referir a factos da realidade 

da vida quotidiana, ocorre frequentemente no discurso coloquial. Consequentemente, se 

não é certo que o comum falante nativo de chinês conheça os outros sentidos do termo, 

este é um sentido largamente conhecido dentro desta comunidade, e aquele que é de 

forma mais imediata e generalizada evocado pelo termo. Por esta razão, se, entre os 

dicionários consultados, apenas dois dos dicionários monolingues, mais abrangentes, 

referem o sentido de  “xiaokang 小康” ocorrente na canção do Clássico da Poesia atrás 

estudada (Chen, Chu et al. 2003: 1724, Luo et al. 1988: 1622), e três destes referem o 

sentido do termo originado na passagem do Registo dos Ritos (id., ibid., mais Xia & 

Cheng 2009: 2518-2619), os dicionários chinês-inglês, mais concisos, referem quase 

todos apenas o sentido agora estudado (a excepção é DeFrancis et al. 2003: 1043, que 

refere também o segundo sentido; ver abaixo as citações destas entradas). 

 O sentido de  “xiaokang 小康” agora considerado constrói-se a partir do segundo 

sentido de “kang 康” exposto no capítulo X, que definimos como sendo: “rico” e 

“riqueza”, “abundante” e “abundância”, e ainda “próspero” e “prosperidade”, 

“sumptuoso” e “sumptuosidade”. A este termo é, então, anteposto “xiao 小”, que 

menoriza o sentido por ele expresso.  Xiaokang 小康, neste sentido, qualifica então a 

condição económica da vida de uma família, de uma comunidade ou de uma pessoa, 

definindo-a como sendo uma condição confortável, desafogada, ainda que não seja uma 

uma vida de grande riqueza.  

 Entre as suas colocações mais comuns, encontramos  diversas expressões de uso 

coloquial que qualificam a situação económica de uma família, e que são dadas como 

exemplo de uso do termo pelos dicionários:  “xiaokang zhi jia 小康之家”, “xiaokang 

renjia 小康人家”, “xiaokang jiating 小康家庭”, “jiadao xiaokang 家道小康”. Todas 

estas expressões qualificam a condição económica de uma família (“jia 家”, “jiating 家
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庭”, “renjia 人家”, “jiadao 家道”) como sendo “xiaokang 小康”. 

 A fim de verificar o modo como este termo é compreendido e traduzido na 

língua inglesa, começamos por considerar as definições fornecidas pelos dicionários 

chinês-inglês:  

 «Relatively well-off» (Collins 2011: 418). 

 «Comparatively good living standard» (DeFrancis et al. 2003: 1043). 

 «Comfortable; be comfortably off; comparatively/fairly well-off; well-to-do» 

(Hui 2002: 1790). 

 «Fairly well-off; comparatively well-off; well-to-do; comfortably off; snug; 

comfortable» (Wu 2003: 1177). 

 «Fairly well-off; comparatively well-off» (Zeng, Liu et al. 2005: 812). 

 

 Como veremos, as traduções de “xiaokang 小康” no contexto da sua ocorrência 

nos textos de Deng Xiaoping seguem formulações iguais ou semelhantes à maior parte 

das definições apresentadas pelos dicionários, o que mostra que o uso do termo pelo 

líder chinês é compreendido como tendo por referência primeira e essencial o sentido de 

“xiaokang 小康” que agora apresentamos.  

 Passemos agora a considerar a tradução de algumas ocorrências de “xiaokang 小

康” em obras literárias anteriores aos discursos de Den Xiaoping a analisar, que são 

apresentadas por dicionários como exemplos de uso do termo com este sentido99.  

O primeiro exemplo ocorre na obra de Wu Jingzi (吴敬梓, 1701-1754) Rulin 

Waishi 儒林外史(publicada em 1749), tradução inglesa The Scholars (realizada por 

Yang Xianyi e Gladys Yang), num episódio que narra a história de como o literato Ma 

Chunshang é enganado por outro homem, chamado Hong Hanxian, que se faz passar 

por um imortal capaz de transformar carvão em prata. No momento em que ocorre o 

termo que aqui nos ocupa, Hong Hanxian procura convencer Ma Chunshang a assumir 

o papel de intermediário no negócio da venda da sua técnica de produzir prata a um 

terceiro indivíduo, prometendo-lhe que em breve produzirá a yinmu 银母  (literalmente 

“mãe da prata”, aqui traduzida como «philosopher's stone»), capaz de transformar 

qualquer metal em ouro, e que a deixará consigo:  

                                                           
99 O primeiro exemplo é apresentado por Luo et al. 1988: 1585. O segundo e terceiro exemplos são 

apresentados por Zhu 1985: 1281, na entrada referente à expressão acima mencionada xiaokang zhi jia 小

康之家. 
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«Wo shi yong ta bu zhao, na shi gaobie huan shan, xiansheng de zhe ‘yinmu’, jiadao 

zici ke xiaokang le 我是用他不着，那时告别还山，先生得这‘银母’，家道自此

也可小康了» (Wu 2002: 166). 

Que Yang e Yang traduzem:  

«But since I don't need so much money myself, I mean to bid farewell to this world 

and return to the mountain, leaving part of the philosopher's stone to you. Then you 

will want for nothing» (Wu 1991: 170). 

A expressão tradutória inglesa, «want for nothing», tem o significado de “ter 

tudo o que se precisa ou se quer, não ter falta de nada” . De notar que esta expressão 

idiomática, de estrutura verbo+objecto, traduz uma ocorrência de “xiaokang 小康” que 

deverá ser lida como possuindo uma forma verbal. Tal é suscitado pela sua posição 

entre os termos “ke 可” e “le 了”, podendo a expressão “ke xiaokang le 可小康了” ser 

traduzida de forma mais literal, e transcrevendo foneticamente o termo que aqui nos 

ocupa, por: “poderá tornar-se xiaokang”. Xiaokang 小康  referirá aqui não só a 

condição condição económica acima definida, mas o tornar-se em, ou alcançar essa 

condição. Aquilo que se torna aqui xiaokang é a “situação económica familiar” do 

interlocutor, o que é dito no texto chinês pelo termo “jiadao 家道” e trocado na 

tradução pelo pronome pessoal “you” 

A segunda ocorrência de xiaokang 小康 que iremos considerar acontece na 

introdução ao primeiro livro de Lu Xun (鲁迅, 1881-1936) Nahan 呐喊 (publicado em 

1923), de título inglês Call to Arms. Serão aqui apresentadas duas traduções, uma 

inglesa, por Yang Xianyi e Gladys Yang100, e uma espanhola por Luis Enrique Délano: 

«You shui cong xiaokang renjia er zhuiru kundun de me, wo yiwei zai zhe tulu zhong, 

dagai keyi kanjian shiren de zhen mianmu 有谁从小康人家而坠入困顿的么，我以

为在这途路中，大概可以看见世人的真面目» (Lu 2006: 4). 

Na tradução inglesa: 

                                                           
100 Na edição bilingue desta obra de Lu Xun (Lu 2006), que aqui damos como referência para o texto 
chinês citado, a tradução inglesa aparece também atribuida a este casal de tradutores. No entanto, o texto 
apresenta diferenças significativas relativamente ao da edição aqui apresentada, sendo que é aí omitida a 

tradução de  xiaokang 小康. É este o texto correspondente à citação aqui analisada: «It is my belief that 
those who come down in the world will probably learn in the process what society is really like» (Lu 
2006: 5). 
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«I believe those who sink from prosperity to poverty will probably come, in the 

process, to understand what the world is really like”. (Lu 2007: 5). 

 Na tradução espanhola:  

 «Creo que el que ha nacido en la abundancia y cae luego en la pobreza aprende 

generalmente a conocer la verdadera faz del mundo durante esta experiencia». (Lu 

1972: 2). 

 Temos então que “xiaokang 小康”, é traduzido por «prosperity» na primeira 

tradução e «abundância» na segunda. O termo aparece aqui, precisamente, como 

constituinte de uma das expressões acima mencionadas, «xiaokang renjia 小康人家», 

que refere uma família ou um lar que vive nas condições ditas por “xiaokang 小康”. O 

sentido de «renjia 人家» é dito, de certa forma, na tradução espanhola por «nacido en», 

mas omitido na tradução inglesa. 

 Por fim, vamos considerar um terceiro exemplo de uso de xiaokang 小康 com o 

sentido agora estudado, ocorrente na obra de Lao She (老舍, 1899-1966) Sishi tongtang 

四世同堂  (publicada em 1947), e que analisaremos em paralelo com a tradução 

francesa, de título Quatre Génerations sous un même Toit, da autoria de Chantal Andro. 

A história passa-se em Beijing durante os anos da ocupação Japonesa (1937-1945), no 

período da Segunda Grande Guerra. A passagem que iremos analisar, conta como um 

dos personagens testemunha a fuga de diversas famílias do campo para cidade, temendo 

as acções dos invasores. Diz-se aí, a propósito desta gente:  

 «Ta dating mingbai: zhe xie ren qima dou shi xiaokang zhi jia, jia zhong you fangzi 

you di. Tamen ba  di xiang bai gei side maichuqu, fangqi le fangzi, ban dao cheng li 

qu zhu 他打听明白：这些人起码都是小康之家，家中有房子有地。他们把地象

白给似的卖出去，放弃了房子，搬到城里去住。他们怕屠杀 » (Lao She 2001: 

425-426).   

 Na tradução: 

«Après s'être informé de ce qui se passait, avait appris qu'il s'agissait essentiellement 

de familles aisées, qui possédaient terres et maison. Redoutant un massacre, elles 

avaient vendu leur terres pour une bouchée de pain, avaient abandonné leur maison 

pour venir habiter en ville» (Lao She 1998: 19). 

Encontramos aqui xiaokang 小康, mais uma vez, enquanto elemento de uma das 



117 
 

expressões acima mencionadas, «xiaokang zhi jia 小康之家», em que o termo aparece a 

qualificar a condição da família, “jia 家”. A solução eleita pela tradutora é «aisées», 

termo que neste contexto significa “desafogada” ou “abastada”, podendo tanto referir 

uma pessoa ou família rica, como uma pessoa ou família que, não sendo propriamente 

rica, vive sem problemas a nível financeiro. 

Analisando as diversas traduções de xiaokang 小 康  aqui apresentadas, 

verificamos que todas evitam traduzir explicitamente xiao 小, o qual é expresso nas 

definições dos dicionários que recorrem a advérbios, como “relatively”, 

“comparatively”, “fairly”, para menorizar o sentido do termo que traduz kang 康, tipo 

de construção que é dominante entre as traduções de xiaokang 小康 enquanto termo 

corrente nos discursos de Deng Xiaoping, que veremos a seguir.  

Esta opção por soluções menos literais obedece, parece-me, a constrangimentos 

de ordem estilística, pois os tradutores veem-se aqui obrigados a procurar uma 

formulação que soe natural na língua de chegada. Julgo que este objectivo foi atingido 

em todas as traduções, no entanto, ambas as traduções da passagem da obra de Lu Xun, 

o segundo exemplo aqui analisado, «prosperity» em inglês e «abundancia» em espanhol 

parecem agarrar-se demasiado ao sentido do termo central de xiaokang 小康, kang 康, 

acabando por apresentar-se, talvez, demasiado superlativas relativamente ao sentido que 

xiaokang 小康 transmite.  
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Capítulo XVIII 

“Xiaokang 小康” nos textos de Deng Xiaoping 

 
 Chegamos agora à última etapa da nossa análise dos diversos usos e sentido dos 

termos “xiaokang 小康” e “datong 大同”, o qual foi também o ponto de partida deste 

estudo, pois foi a problematização acerca do modo como é traduzido e como deve ser 

traduzido “xiaokang 小康” tal como ocorre nos discursos de Deng Xiaoping o evento 

que me  levou a considerar todos outros usos e sentidos anteriores destes dois termos.  

Iremos, então, agora analisar o uso do termo “xiaokang 小康 ” por Deng 

Xiaoping tal como ocorre nos textos das suas Obras Escolhidas (Deng Xiaoping 

Wenxuan  邓小平文选) em contraponto à sua edição inglesa, Selected works of Deng 

Xiaoping, cuja tradução e organização foi da responsabilidade do The Bureau for the 

Compilation and Translation of Works of Marx, Engels, Lenin and Stalin.O primeiro 

registo do uso de “xiaokang 小康” nesta obra ocorre no artigo “Zhong'guo ben shiji de 

mubiao shi shixian xiaokang 中国本世纪的目标是实现小康” (Deng 1994a: 237), com 

o título inglês “China's Goal Is to Achieve Comparative Prosperity by the End of the 

Century”101. Este artigo é um extracto da transcrição do diálogo entre Deng Xiaoping e 

o primeiro-ministro do Japão, Masayoshi Ohira, por ocasião de seu encontro a 6 de 

Dezembro de 1979. Pode-se verificar que “xiaokang 小康” aparece desde logo no título 

do artigo, sendo aqui traduzido por «comparative prosperity».   

Também desde logo se compreende no título deste artigo algo de essencial no 

sentido que “xiaokang 小康” possui no discurso de Deng Xiaoping: este termo designa 

um objectivo definido para as políticas do governo chinês até ao final do século XX. 

Que objectivo é esse que é designado de “xiaokang 小康”? A resposta a esta questão 

encontra-se no que é exposto no presente artigo. 

O projecto de reforma e desenvolvimento infraestrutural e económico posto em 

prática pelo governo liderado por Deng Xiaoping é aqui designado de “Quatro 

Modernizações”, “sige xiandaihua 四个现代化”. Este termo designa o programa de 

                                                           
101 http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol2/text/b1380.html. Acedido a 02-02-14.  
Alguns textos da edição chinesa das Obras Escolhidas de Deng Xiaoping não se acham  publicados na 
edição impressa em língua inglesa da obra. Estas faltas foram suprimidas na edição online em inglês das 
obras, a que se pode aceder em diversos sites de organismos estatais ou do Partido. As páginas web que 

aqui citamos pertencem ao site em inglês do Diário do Povo (Renmin ribao 人民日报).  
Ver anexo 3.1  para citação mais alargada do texto chinês e da tradução. 
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rápido desenvolvimento infra-estrutural e crescimento económico, com o objectivo de 

tornar a China numa nação industrial avançada e num estado socialista forte até ao 

início do século XXI, por via da modernização de quatro sectores: agricultura, indústria, 

ciência e tecnologia, e defesa nacional. Este programa foi pela primeira vez anunciado 

pelo Primeiro-Ministro Zhou Enlai, no seu relatório do Terceiro Congresso Popular 

Nacional, que teve lugar a 21 e 22 de Dezembro de 1964, mas a sua execução viria a ser 

posta de parte com o início da Revolução Cultural. O projecto seria de novo anunciado, 

outra vez por Zhou Enlai, durante o Quarto Congresso Popular Nacional, de 1975, e 

após a sua ascensão ao poder, a partir do ano de 1978, Deng irá usar as Quatro 

Modernizações como tema e slogan das suas políticas de reforma e desenvolvimento 

económico102.  

No início deste artigo, Deng afirma que por Quatro Modernizações se 

compreende o objectivo de alterar a condição de pobreza e atraso em que se encontra a 

China, levando não só à elevação gradual do nível de vida da população, mas também à 

recuperação de uma posição da China no plano dos assuntos internacionais de acordo 

com a sua situação, permitindo que ela possa contribuir algo mais pelo bem da 

humanidade .  (Deng 1994a: 237; edição inglesa: ibidem). 

Temos então que as Quatro Modernizações são apresentadas como apontando 

para o desenvolvimento da economia do país a fim que cumprir dois objectivos: elevar 

o nível de vida da população e fortalecer a posição da China no palco das relações 

internacionais. Como veremos, é mais estritamente à primeira meta que o termo 

“xiaokang 小康” será aplicado. 

Deng prossegue com a exposição da sua compreensão das Quatro 

Modernizações afirmando: 

 «Women yao shixian de sige xiandaihua, shi Zhong’guoshi de sige xiandaihua. 

Women de sige xiandaihua de gainian, bu shi nien na yang de xiandaihua de 

gainian, er shi “xiaokang zhi jia” 我们要实现的四个现代化，是中国式的四个现

代化。我们的四个现代化的概念，不是像你们那样的现代化的概念，而是“小

康之家”» (Deng 1994a: 237) 

 «The four modernizations we are striving to achieve are modernizations with 

Chinese characteristics. Our concept of the four modernizations is different from 

                                                           
102 Sobre as Quatro Modernizações veja-se: Heng 2009, Hsü: 803-816 e Spence 1990: 653-659. 
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yours. By achieving the four modernizations, we mean achieving a comparative 

prosperity» (ibidem). 

 “A comparative prosperity” é a tradução inglesa aqui apresentada, diferindo da 

primeira apenas pela introdução do artigo indefinido “a”. No entanto, este termo não 

traduz aqui “xiaokang 小康” por si só, mas uma das expressões de que este é elemento 

mencionadas no capítulo anterior, “xiaokang zhi jia 小康之家”, sendo o carácter 

lexicalizado desta expressão destacado no texto chinês pelo uso de aspas. Uma tradução 

mais literal do segundo período do texto chinês, segundo e terceiro períodos do texto 

inglês  (traduzindo foneticamente  “xiaokang 小康”) seria: 

 «A nossa compreensão das Quatro Modernizações não se assemelha à vossa 

compreensão de  modernização, antes é de “família (de) xiaokang”». 

 O uso aqui da expressão “xiaokang zhi jia 小康之家” para definir o objectivo 

das Quatro Modernizações indica, desde logo, que o sentido de “xiaokang 小康” tal 

como usado por Deng Xiaoping tem como referência imediata o sentido do termo no 

seu uso coloquial para referir a condição económica de uma família (também de uma 

comunidade ou indivíduo) apresentado no capítulo anterior.  

 “Xiaokang 小康” no discurso de Deng Xiaoping possui então, primeiramente, 

um sentido derivado daquele que lhe pertence neste seu uso mais habitual. Deng usa 

“xiaokang 小康” para designar o objectivo mais imediato das políticas económicas do 

seu governo, que se propõe alcançar até ao final do século XX, e que consiste num certo 

nível de riqueza da economia global da nação e também num certo nível de vida para a 

sua população. Isto é, o sentido de “xiaokang 小康” enquanto qualificador de uma 

condição económica, de um modo mais frequente atribuido a uma família, é aplicado  à 

realidade nacional, ao seu nível de desenvolvimento económico e ao nível de vida da 

sua população. 

 Mais adiante no mesmo artigo, Deng define o valor da riqueza nacional que a 

economia chinesa deve alcançar para que  se possa dizer que atingiu o nível “xiaokang 

小康”: 

 «要达到第三世界中比较富裕一点的国家的水平，比如国民生产总值人均一千

美元，也还得付出很大的努力。就算达到那样的水平，同西方来比，也还是落

后的。所以，我只能说，中国到那时也还是一个小康的状态。当然，比现在毕

竟要好得多了» (Deng 1994a: 237). 
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«If we want to reach the level of a relatively wealthy country of the Third World with 

a per capita GNP US $1,000 for example, we have to make an immense effort. Even 

if we reach that level, we will still be a backward nation compared to Western 

countries. However, at that point China will be a country with a comparative 

prosperity and our people will enjoy a much higher standard of living than they do 

now» (ibidem). 

O PIB per capita de 1000 USD é aqui e noutros artigos apresentado como sendo 

a meta a alcançar para que a China possa ser considerada como tendo alcançado a 

condição “xiaokang 小康”. Noutros momentos, o valor do PIB per capita estabelecido é 

de 800 USD. 

“A comparative prosperity” é outra vez a tradução apresentada para esta e mais 

outra ocorrência de “xiaokang 小康 neste texto. 

Num discurso de 7 de Março de 1985, na Coferência Nacional do Trabalho em 

Ciência e Tecnologia, Deng fala de xiaokang 小康 como sendo um nível económico 

intermédio entre a riqueza e a pobreza (ver Anexo 3.12 para citação mais alargada): 

«Women fendou le ji shi nian, jiu shi weile xiaomie pinkun. Diyi bu, bem shiji mo, 

dadao xiaokang shuiping, jiu shi bu qiong bu fu, rizi bijiao haoguo de shuiping 我

们奋斗了几十年，就是为了消灭贫困。第一步，本世纪末，达到小康水平，就

是不穷不富，日子比较好过的水平» (Deng 1993: 109). 

«The purpose of our struggle over the last few decades has been to eliminate poverty. 

Our first objective is for our people to lead a fairly comfortable life by the end of this 

century, that is, to reach a level that is neither rich nor poor» (Deng 1994b: 115). 

«A fairly comfortable life» á a tradução apresentada, sendo que não traduz aqui 

“xiaokang 小康” por si só, mas a expressão “xiaokang shuiping 小康水平”, “nível (de 

vida) (de) xiaokang”. 

Pelo que foi exposto se precebe já que “xiaokang 小康” não é uma meta final, 

mas uma etapa intermédia no processo de desenvolvimento económico. Na continuação 

deste discurso, Deng afirma então: 

«Di’er bu, zai yong san wu shi nian de shijian, zai jingji shang jiejin fada guojia de 

shuiping, shi renmin shenghuo bijiao fuyu 第二步，再用三五十年的时间，在经济

上接近发达国家的水平，使人民生活比较富裕» (ibidem). 



122 
 

«Our second objective is to approach the economic level of the developed countries 

in another three to five decades, so that our people become relatively well-off» 

(ibidem). 

Em vários discursos de 1987 e 1988, Deng fala em três etapas de 

desenvolvimento estabelecidas, designando “xiaokang 小康” a etapa intermédia. Numa 

conversa com o então vice-secretário-geral do PSOE, Alfonso Guerra, a 30 de Abril de 

1987, Deng define como objectivo da primeira etapa alcançar um PIB per capita de 500 

USD; o objectivo da segunda etapa será alcançar um PIB per capita de 1000 USD até 

ao fim do século, do qual diz:  

«Shixian zhege mubiao yiweizhe women jinru xiaokang shehui, ba pinkun de 

Zhong’guo biancheng xiaokang de Zhong’guo 实现这个目标意味着我们进入小康

社会，把贫困的中国变成小康的中国» (Deng 1993: 226). 

«When we reach that goal, China will have shaken off poverty and achieved 

comparative prosperity» (Deng 1994b: 224). 

O terceiro objectivo será alcançar um PIB per capita de 4000 USD em mais 30 

ou 50 anos, o que significará que a China alcançou um nível médio de 

desensenvolvimento (citação alargada em Anexo 3.20). 

«Comparative prosperity» traduz aqui «xiaokang shehui 小康社会», “sociedade 

(de) xiaokang”, e também, por elipse, a segunda ocorrência de “xiaokang 小康”. 

Numa conversa com participante na Conferência Internacional sobre a China e o 

Mundo na Década de 90, a 3 de Junho de 1988, Deng apresenta do seguinte modo estas 

três fases: 

«改革和开放是手段，目标是分三步走发展我们的经济。第一步是达到温饱水

平，已经提前实现了。第二步是在本世纪末达到小康水平（…）。第三步是下

个世纪再花五十年时间，达到中等发达国家水平» (Deng 1993: 266). 

«Reform and opening up are the means by which we shall develop our economy in 

three stages. The goal of the first stage is to ensure that the people have adequate 

food and clothing, and this has been accomplished ahead of time. The goal of the 

second stage is to enable the people to live a relatively comfortable life by the end of 

this century (…). And the goal of the third stage is to reach the level of moderately 

developed countries by the middle of the next century» (Deng 1994b: 261). 
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«A relatively comfortable life» traduz aqui a expressão «xiaokang shuiping 小康

水平», “nível (de vida) (de) xiaokang”.  

Vemos que no texto chinês, Deng Xiaoping denomina o objectivo da primeira 

etapa de wenbao shuiping 温饱水平, “nível (de vida) (de) wenbao”, sendo que wenbao 

温饱 significa literalmente “quente” (wen 温), no sentido de se estar bem agasalhado, e 

“saciado” (bao 饱), no sentido de estar bem alimentado. Esta é uma expressão chinesa 

que qualifica o nível de vida em que as condições mínimas, o essencial, está assegurado.  

Como tal, colocando “xiaokang shuiping 小康水平” como sendo um nível de 

qualidade de vida superior a “wenbao shuiping 温饱水平”, percebe-se que “xiaokang 

小康” refere no discurso de Deng Xiaoping uma condição de maior riqueza do que 

aquela em que os bens essenciais estão garantidos e pouco mais. 

Pelas citações já apresentadas, percebe-se também que a China alcançar a 

condição “xiaokang 小康” não significa apenas atingir um certo valor de riqueza 

nacional, mas sim garantir que essa riqueza é distribuida pela população de tal modo 

que toda ela usufrua de um certo conforto e desafogo económico, que a própria vida das 

pessoas esteja, no mínimo, num nível “xiaokang 小康”.  

Para que tal distribuição possa acontecer, Deng afirma que é necessário 

prosseguir na via do socialismo. Deste modo, a introdução de uma economia de 

mercado, de forma a permitir um mais rápido desenvolvimento das forças produtivas, 

não significou a substituição do socialismo pelo capitalismo, na medida em que estas 

políticas continuam ao serviço da construção do socialismo103. Só o socialismo, afirma 

Deng, pode garantir que a riqueza nacional é distribuida de tal forma que toda a 

população possua um nível de vida xiaokang. A 6 de Junho 1984, por ocasião de um 

encontro com uma delegação não-governamental japonesa afirmava: 

«我们提出四个现代化的最低目标，是到本世纪末达到小康水平。（…）所谓

小康，从国民生产总值来说，就是年人均达到八百美元。（…）中国现在有十

亿人口，到那时候十二亿人口，国民生产总值可以达到一万亿美元。如果按资

本主义的分配方法，绝大多数人还摆脱不了贫穷落后状态，按社会主义的分配

原则，就可以使全国人民普遍过上小康生活。这就是我们为什么要坚持社会主

义的道理。不坚持社会主义，中国的小康社会形成不了» (Deng 1993: 64). 

                                                           
103 Sobre o modo como Deng Xiaoping compreende o lugar da economia de mercado dentro da economia 
socialista, veja-se arigios referidos na nota 61. 
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«The minimum target of our modernization programme is to achieve a comparatively 

comfortable standard of living by the end of the century. (…) By a comparatively 

comfortable standard we mean a per capita GNP of US$800. (…) China has a 

population of 1 billion now, and by then it will have reached 1.2 billion. If, when the 

GNP reaches $1 trillion, we were to apply the capitalist principle of distribution, 

most of the people would remain mired in poverty and backwardness. But the 

socialist principle of distribution can enable all the people to lead a relatively 

comfortable life. This is why we want to uphold socialism. Without socialism, China 

can never achieve that goal» (Deng 1994b: 73-74 ). 

Encontramos aqui quatro ocorrências de “xiaokang 小康”, três delas enquanto 

elemento de expressões compostas:  

«Xiaokang shuiping 小康水平» (“nível (de vida) (de) xiaokang”), traduzido 

como «a comparatively comfortable standard of living».  

«Xiaokang 小康», traduzido como «a comparatively comfortable standard». 

«Xiaokang shenghuo 小康生活» (“vida (de) xiaokang”), traduzido como «a 

relatively comfortable life». 

Por fim, «xiaokang 小康社会» (“sociedade (de) xiaokang”), termo para o qual a 

tradução directa é substituida por «that goal», tomando-se por isso a tradução do termo 

anterior, «xiaokang 小康生活», como sendo igualmente a tradução deste termo. 

Num dos seus discursos durante a viagem que empreendeu à Zonas Económicas 

Especiais no Sul da China, em Fevereiro de 1992, Deng Xiaoping afirmava: «走社会主

义道路，就是要逐步实现共同富裕» (Deng 1993: 374), «fazer o caminho do 

socialismo significa realizar passo a passo a prosperidade comum» (tradução minha). 

Apesar da concentração das políticas e do discurso em metas mais imediatas, na 

necessidade premente do desenvolvimento económico, todas as metas definidas de 

desenvolvimento económico são compreendidas como objectivos intermédios, etapas 

tendo em vista um objectivo superior. O socialismo, como fase inicial do comunismo, 

não é nunca abandonado (pelo menos na retórica) como horizonte da construção 

económica e social da República Popular. “Xiaokang 小康” é por isso apenas um ideal 

menor, realisticamente alcançável no médio prazo, e uma etapa no caminho em direcção 

ao ideal superior, mas mais distante, do socialismo. 

 Um análise do corpus das ocorrências de “xiaokang 小康” nos textos das Obras 

Escolhidas de Deng Xiaoping permite-nos verificar que este termo aparece geralmente 

enquanto elemento de duas expressões que entraram, a partir de aqui, no léxico da 
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língua chinesa:  “xiaokang shehui 小康社会”, “sociedade (de) xiaokang”, e “xiaokang 

shuiping 小康水平”, “nível (de vida) (de) xiaokang”, ambas já acima mencionadas. 

 A comparação dos textos deste corpus com as suas traduções inglesas na edição 

oficial permite-nos também verificar que são várias as formas como são traduzidos 

“xiaokang 小康” e as expressões de que é elemento constituinte, multiplicando-se as 

soluções de tradução para um mesmo termo expressando um mesmo conceito. As várias 

colocações de “xiaokang 小康” e as várias traduções de que são alvo estão abaixo 

elencadas, com referência da numeração no Anexo. Como tem sido feito ao longo deste 

capítulo, apresenta-se uma tradução literal em português, traduzindo-se  “xiaokang 小

康”, por enquanto, apenas foneticamente:  

 «Xiaokang 小 康 »: «comparative prosperity» (3.1; 3.20), «a comparative 

prosperity» (3.1), «a comparatively comfortable standard» (3.6), «a comfortable 

standard of living» (3.8), «prosperous» (3.16), «a fairly comfortable life» (3.23). 

 «Xiaokang zhi jia 小康之家 » (“família (de) xiaokang”): «a comparative 

prosperity» (3.1). 

 «Xiaokang shuiping 小康水平» (“nível (de vida) (de) xiaokang”): «fairly well-

off» (3.2), «moderately developed» (3.3), «comparative prosperity» (3.4; 3.13; 3.19), «a 

comparatively comfortable standard of living» (3.6; 3.17), «a better standard of living» 

(3.7), «a comfortable life» (3.8), «a comfortable standard of living» (3.8; 3.22), «a 

comparatively comfortable living standard» (3.9), «a level of comparative prosperity» 

(3.10; 3.11), «a fairly comfortable life» (3.12; 3.28), «comparatively prosperous» (3.14; 

3.16), «a society in which our people lead a fairly comfortable life» (3.18), «a relatively 

comfortable life» (3.24; 3.25; 3.26). 

 «Xiaokang shehui 小康社会» (“sociedade (de) xiaokang”):  «a society in which 

(the/our) people lead a fairly comfortable life» (3.5; 3.18), «a fairly comfortable level of 

life» (3.5), «(the nation) comparatively well-off» (3.15), «comparative prosperity» 

(3.20), «a relatively comfortable life» (3.27). 

 «Xiaokang shenghuo 小 康 生 活 » (“vida (de) xiaokang”): «a relatively 

comfortable life» (3.6). 

 «Xiaokang shehui de shuiping 小康社会的水平» (“nível de sociedade (de) 

xiaokang”): 3.21. 
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Capítulo XIX 

“Datong 大同” e “xiaokang 小康”: sentidos e traduções 

 

Introdução 

Chegamos, por fim, ao último capítulo deste trabalho, no qual iremos, primeiro 

para “datong 大同” depois para “xiaokang 小康”, empreender uma análise global do 

sentido de todos os usos considerados, procurando expor que relação possuem entre si, 

de que modo esta relação é relevante para a problematização da sua tradução; passamos 

depois, a analisar criticamente as traduções apresentadas, e por fim, a partir desta 

análise, procuraremos achar a melhor tradução dos termos para português. 

 

“Datong 大同” 

Vimos ao longo dos capítulos anteriores o uso de “datong 大同” por quatro 

autores: primeiro, a ocorrência original, no texto de autoria desconhecida na passagem 

do Registo dos Ritos, num discurso aí atribuído a Confúcio; segundo, o uso de “datong 

大同” por Kang Youwei, nomeadamente na obra a que o termo dá o nome, Datong shu 

大同书 , Livro de Datong; terceiro, o uso de termo por Sun Yat-sen, tendo-nos 

concentrado na sua ocorrência na obra que sistematiza o seu pensamento político, 

Sanminzhuyi 三民主义 ou Três Princípios do Povo; por último, o uso do termo na obra 

de Mao Zedong. 

Verificámos, também, que todas as reutilizações do conceito de “datong 大同” 

original apresentam um certo nível de variação e inovação. Verificando-se esta variação 

conceptual, pode-se dizer que os vários usos do termo, apesar da unidade quanto ao 

fonema que as designa, são, de facto, termos diferentes, na medida em que o conceito 

que este designa é, de certa forma, diferente de autor para autor? Esta questão é 

relevante, na medida em que tal pode justificar que o termo possa ser traduzido de 

forma diversa de autor para autor. 

O que verificamos é que todas as conceptualizações segundas tomam por 

referência a conceptualização primeira, são inovação sobre um tema já dado. Esta 

apropriação significa aplicar a um novo contexto o conceito já formado, o que significa 

que essa conceptualização é aceite como sendo apropriada para pensar a nova realidade. 

Ao apropriar-se de um conceito já dado e acrescentando-lhe novidade, o autor aceita os 
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elementos da conceptualização original como núcleo da nova conceptualização. 

Pudemos, no entanto, pensar num autor que se apropria de um dado conceito a 

partir de uma interpretação errónea desse conceito, de tal forma que a nova 

conceptualização já nada tem a ver com a conceptualização original. No entanto, se esta 

conceptualização ocorre no discurso, se assim permite estabelecer a génese do novo 

conceito no outro conceito primeiro, seja pela exposição do pensamento do autor, seja 

pela mera apropriação da unidade fonológica que refere o conceito primeiro, esta génese 

será necessariamente um elemento de uma compreensão mais profunda deste novo 

conceito. 

Pode-se, no entanto, argumentar que esta relação de uma nova conceptualização 

à sua génese é um elemento secundário e irrelevante para compreensão da nova 

conceptualização, se no discurso do autor estiver já explícito tudo aquilo que ele refere 

pelo termo importado. Parece-me que o argumento é válido. No entanto, é preciso 

verificar que, pelo menos no caso de “datong 大同” nos vários usos aqui considerados, 

se a tradução (ou, numa perspectiva mais abrangente, o corpus da tradução do discurso 

chinês) não permite aceder à ligação dos vários usos ao uso original e de estes usos 

entre si (Sun Yat-sen conhecia a obra de Kang Youwei, e a referência directa de Mao é, 

não ao uso original, mas ao de estes dois autores) há necessariamente uma perda de 

sentido na tradução, e o que teremos de fazer é reflectir sobre a relevância de tentarmos 

traduzir esta dimensão do sentido do termo. Reflexão que é, não só, sobre a tradução de 

este termo em particular, mas sobre a própria essência do trabalho de tradução. 

A apropriação de “datong 大同” por Kang Youwei, Sun Yat-sen e Mao Zedong 

significa a apropriação do discurso da tradição. Para além disso, sobretudo nos textos 

dos dois últimos autores, o emprego deste termo tem o propósito de localizar conceitos 

ocidentais, como “cosmopolitismo”, “democracia” e “comunismo” dentro do discurso 

da tradição chinesa. 

Deste modo, o pensamento sobre os vários usos de “datong 大同” leva-nos a 

compreender algo de essencial sobre os ideais sociais e políticos tradicionais, 

confucionistas da China, bem como sobre a relação dos três autores com esta tradição. 

Ao mesmo tempo, quase podemos contar a história da China moderna a partir da 

compreensão dos uso de “datong 大同” por Kang Youwei, Sun Yat-sen e Mao Zedong 

(e mais ainda, como veremos, se ligarmos estes ao uso de “xiaokang 小康” por Deng 

Xiaoping). 
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Vemos, então, que opera numa compreensão mais profunda de cada uso 

particular de “datong 大同” um frame constituído pela relação entre os diferentes usos e 

conceptualizações particulares dos vários autores, bem como um frame que liga 

historicamente os vários textos em que o termo é usado, os vários contextos de uso e o 

pensamento e a acção dos autores que o usam.  Manter a unidade terminológica entre os 

vários usos de “datong 大同” na tradução, significa, como tal, abrir o texto da língua de 

chegada à história que estes vários usos percorrem, à relação entre os vários textos (ao 

intertexto) e seus autores, à tradição de pensamento e ao contexto  histórico e cultural 

em que os textos e seus autores vivem. 

Exemplo extremo do não reconhecimento da importância da replicação no texto 

da tradução da unidade terminológica no texto chinês (fenómeno que reencontraremos 

na tradução dos textos de Deng Xiaoping, relativamente a “xiaokang 小康”) é a 

multiplicação de soluções tradutórias nas versões inglesa e francesa dos Três Princípios 

do Povo. Tal fenómeno comprova que os tradutores, apesar de estarem conscientes da 

origem de “datong 大同” na passagem do Registo dos Ritos, pois tal é explicitado no 

próprio texto (e comentado em nota por D’Elia na sua tradução), não consideraram 

relevante esta relação. Mais ainda, tal variação oculta na tradução a centralidade do 

termo no próprio discurso e pensamento de Sun Yat-sen. 

A abertura na tradução do termo de partida à dimensão histórica, à 

especificidade cultural, à tradição presentes na sua conceptualização, e ao intertexto que 

expressa esta conceptualização, implica que tomemos conhecimento de traduções deste 

termo em textos anteriores, que vejamos como é traduzido em textos teóricos e que 

falem desse termo, não só dentro da nossa comunidade linguística, mas em outras 

línguas cuja literatura tenha maior difusão no nosso meio, como o inglês, o francês ou o 

espanhol, através da qual um leitor português interessado poderá eventualmente aceder 

primeiro antes de contactar com o termo em textos portugueses. É a convencionalização 

e repetição de soluções tradutórias que poderá tornar possível a replicação na língua de 

chegada do intertexto da língua de partida. 

Partindo deste pressuposto, a melhor solução tradutória será aquela que ocorre 

com mais frequência nos diversos textos nas línguas que são para nós relevantes, com 

primazia, naturalmente, para os textos em língua portuguesa. 

Este critério não será, no entanto, de grande ajuda na escolha da melhor tradução 

de “datong 大同”, dada a proliferação das soluções tradutórias, sem que haja uma única 
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que ganhe destaque em relação às outras. 

Neste caso, penso que devem ser mais valorizadas as ocorrências nas obras que 

poderão ser tomadas como obras de referência quanto ao acesso dos leitores ao uso e 

sentido do termo. Nesta categoria estarão necessariamente as traduções de textos 

importantes de autores reconhecidos pelo uso do termo, nos quais o termo ocupa lugar 

de relevo, sendo possivel também considerar a importância que o próprio trabalho de 

tradução possa ter na recepção do tema relevante no nosso meio linguístico. Estudos 

consagrados que poderão ser a porta de acesso primeiro de um leitor ao termo também 

poderão ser considerados. 

No que se refere a “datong 大同”, serão traduções da categoria acima definida a 

de Legge do Registo dos Ritos, a tradução de Thompson do livro de Kang Youwei e as 

traduções apresentadas dos Três Princípios do Povo de Sun Yat-sen e a tradução dos 

Selected Works de Mao Zedong pelo Bureau for the Compilation and Translation of 

Works of Marx, Engels, Lenin and Stalin. 

Apesar do termo “datong 大同” ocupar um lugar periférico no discurso de Mao 

Zedong, e por isso ocorrer com raridade na sua obra, a relevância da tradução do termo 

apresentada nesta obra, onde só ocorre num artigo, deriva do papel de destaque que as 

traduções realizadas pelos serviços estatais chineses tiveram e continuam a ter na 

fixação de termos estrangeiros equivalentesv à terminologia política chinesa. Talvez por 

isso, como veremos a seguir, o equivalente de “datong 大同”apresentado nessa tradução 

(“Great Harmony”) é aquele que mais vezes ocorre nas definições do termo 

apresentadas pelos dicionários. 

O papel que os dicionários bilingues têm na convencionalização e fixação dos 

equivalentes entre os termos de duas línguas deve também ser tido em conta, pelo que é 

importante também considerar as soluções aí apresentadas. O mais provável será 

mesmo o tradutor, colocado perante a tarefa de traduzir um texto onde o termo “datong 

大同” ocorre, estar condicionado por limites de tempo que o impedem de fazer uma 

investigação muito profunda sobre as traduções já existentes do termo, e quanto muito 

este consultará alguma tradução já existente do texto que o ocupa, ou da obra que é 

referida na texto que traduz, e sobretudo tomará as traduções disponíveis nos 

dicionários como referência para decidir que solução tradutória apresentar. Se um 

tradutor ocupado na tradução de “datong 大同” consultar os dicionários bilingues 

usados neste trabalho, encontrará as seguintes definições: «Great Harmony (a political 
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utopia)» (DeFrancis 2003: 179); «Great Harmony (an ideal or perfect society); «Great 

Harmony (an ideal society dreamt of by some ancient Chinese philosophers)» (Hui 

Ning 2002: 317); Great Unity» (Wu 2002: 182); «Great Harmony (an ideal or perfect 

society)», ainda definição de “datong shijie 大同世界” (“mundo de datong”) como 

«Great Harmony (an ideal or perfect society); Great Unity» (Zeng, Liu et al. 2005: 133). 

Há ainda outra coordenada que o tradutor poderá levar em consideração, 

nalgumas situações, na sua reflexão sobre que solução tradutória escolher. Imagine-se 

que o tradutor se acha a traduzir um texto que fala sobre o pensamento de Kang Youwei 

onde o termo “datong 大同” ocorre. Neste caso, ele poderá tomar como referência as 

soluções tradutórias presentes nas traduções de Price e D’Elia de forma a ligar o seu 

texto ao dessas traduções. 

Registe-se que, até agora, as nossas reflexões permitiram-nos tomar consciência 

de um problema, mas não tanto determinar soluções definitivas para este problema. No 

entanto, a consciência de um problema com o qual nos devemos confrontar, e a posse de 

ferramentas conceptuais que nos permitem expor esse problema e reflectir sobre ele é, 

desde já, um ganho relativamente á posição de não consciência ou de falta de 

ferramentas para reflectir sobre esse problema. 

Passamos agora a analisar as soluções tradutórias apresentadas nos capítulos 

anteriores, a fim de nos debatermos com dois tipos de soluções tradutórias 

domesticantes que se revelam problemáticas a partir da nossa posição de que a melhor 

tradução é aquela que abre espaço à comunicação do frame da especificidade cultural e 

histórica imanente ao conceito expresso pelo termo de partida. 

O primeiro tipo são traduções perifrásticas explicativas. São exemplo de 

soluções deste  tipo, a tradução de Price de «datong zhi zhi 大同之治» (“mundo de 

Datong”, Sun 1986: 253) por «a universal rule of equality and fraternity» (Sun 1927: 91) 

e de D’Elia por «un gouvernement idéal» (Sun & D'Elia 1929: 150), e a tradução de 

Price de «datong shijie 大同世界» (“mundo (de) datong”, Sun 1986: 262) por «a free 

and fraternal world» (Sun 1927: 169), respectivamente a primeira e segunda ocorrência 

de “datong 大同” no Três Princípios do Povo.  

Estas traduções não apresentam um termo tradutório equivalente ao de partida, 

mas antes expressões que explicitam o que é identificado como sendo o sentido 

essencial do termo, a fim de o expressar em termos familiares ao leitor do meio para que 

se traduz, fazendo desaparecer o termo de partida do texto de chegada. 



131 
 

O segundo tipo são as traduções que usam termos de sentido semelhante ao 

termo de partida já existentes na língua de chegada, que procuram interpretar e 

explicitar o seu sentido essencial, retirando qualquer tipo de vagueza ou estranheza que 

uma tradução mais literal puderia ter, e que por isso não abrem a tradução aos 

elementos distintos do conceito expresso pelo termo de partida. Exemplo deste tipo de 

soluções é o termo equivalente apresentado por Thompson na sua tradução da obra de 

Kang Youwei, «One World». 

 Thompson, na introdução à sua tradução da obra de Kang Youwei (K’ang & 

Thompson 1958: 27-31), apresenta uma reflexão sobre a razão da sua opção tradutória, 

que será relevante que expunhamos e analisemos aqui.  

O tradutor começa por recordar a filiação de “datong 大同”, tal como usado por 

Kang Youwei, na passagem do Registo dos Ritos, apresentando então quatro traduções 

dessa passagem, entre as quais a de Legge aqui estudada (pp. 27-29). 

 Apesar de referir esta relação entre os dois usos do termo, Thompson parece não 

a considerar um dado relevante na nossa interpretação desse termo e algo que deva ser 

considerado na reflexão sobre o modo como o traduzir. Thompson sustenta-se, antes, 

naquilo que é dito na passagem do Registo dos Ritos a propósito de “datong 大同” para 

apresentar um ideia que ele compreende ser o essencial na conceptualização expressa 

por este termo: «… é visível a partir da passagem que (…) “Confúcio” está a descrever 

um estado ideal de sociedade e natureza humana. Este estado ideal é chamado ta t'ung 

[datong]». Afirma então que «a questão que se coloca ao tradutor é: como expressar 

esta ideia concisamente em inglês» (p. 29, tradução minha).  

O esforço de Thompson será então de encontrar um termo equivalente, cujas 

palavras possam, só por si, independentemente dos contextos da sua enunciação, dos 

discursos a que está ou pode estar associada, dar ao leitor uma compreensão essencial e 

suficiente do seu sentido, i.e., mostrar desde logo que  “datong 大同” se refere a «um 

estado ideal de sociedade e natureza humana», e dar desde logo indicação suficiente do 

que constitui esse ideal e das suas características fundamentais. 

Depois de apresentar ums lista de diversas traduções de “datong 大同” eleitas 

por outros tradutores e estudiosos (pp. 29-30), algumas das quais apresentámos nas 

páginas 82 e 83 deste trabalho, Thompson afirma que «mesmo que se concedesse que 

todas estas são realmente verdadeiras para com o original chinês, é certo que a maior 

parte delas não indica ao leitor a mínima conotação do termo de que elas professam ser 
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uma tradução». Acrescentando ainda: «Entre estas todas, a primeira [«The Great 

Unity»] é a mais literal, e possivelmente a mais exacta» (p. 30, citação traduzida por 

mim).  

Sentido literal e exactidão parecem ser aqui compreendidos como obstáculos 

para aquilo que Thompson compreende que o termo, só por si, deve comunicar. A sua 

reflexão sobre a tradução mais adequada assentará, então, na procura de uma solução 

que indique ao leitor o máximo de conteúdo conotativo, devendo-se compreender por 

tal a capacidade de o termo, só por si, ser capaz de indicar, tanto quanto possível, o que 

o sentido ideal de “datong 大同” antes identificado, e fá-lo afastando-se do sentido 

literal das palavras componentes do termo e procurando um termo já familiar na língua 

para que traduz que veicule este sentido essencial. 

Deste modo, Thompson apresenta uma primeira hipótese tradutória por si 

considerada: “Utopia”.  Thompson dá como razão para ter descartado esta hipótese, o 

facto de o Livro de Datong não encaixar exactamente no padrão das utopias ocidentais, 

«sejam do tipo exemplificado pela República de Platão, pela Utopia de More, ou 

Erewhon de Butler» (p. 30, tradução minha). A característica da obra chinesa que o 

tradutor considera como sendo «talvez a diferença essencial» que a distingue das obras 

ocidentais é «o espírito de planeamento totalmente realista» que a motiva, pois, apesar 

da «qualidade visionária» do seu projecto, este é, apesar de tudo, «desenvolvido 

logicamente a partir do mundo tal como é, e oferece soluções  para problemas humanos 

que poderão, na verdade, ser de outro modo insolúveis». Deste modo, acrescenta, 

“datong 大同” pode ser considerada uma utopia, «apenas no sentido em que um tratado 

sério, lidando em particular com problemas humanos e sociais universais, e concebido 

numa grande escala, pode ser chamado de utópico» (p. 30; citações traduzidas por 

mim).   

A tradução de “datong 大同” eleita por Thompson é, então, “One World”. Este 

termo é o título de uma obra da autoria do político americano Wendell Willkie, 

publicada em 1943,  que narra a sua viajem de 49 dias (de 26 de Agosto a 13 de 

Outubro de 1942) a diversos territórios sob domínio dos aliados (como Cairo, Bagdad, 

U.R.S.S. e China), bem como a Turquia (país neutro), enquanto emissário especial do 

Presidente Roosevelt.  

Nesta obra, Willkie promove a ideia de que todos os povos do mundo 

partilham o ambição de viverem em paz e liberdade e de possuírem bem estar social e 
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económico, defendendo que é, por isso, possível e desejável a constituição de uma nova 

ordem mundial no pós-guerra em que todos os povos tenham ao seu dispor mecanismos 

que lhes permitam de forma independente dialogar e cooperar para alcançar o seu 

interesse comum, sendo avançada a ideia da constituição de um organismo do tipo das 

Nações Unidas como espaço onde esse diálogo e cooperação podem acontecer.  

Thompson identifica, então, o diagnóstico dos problemas do mundo que 

sustentam as idealizações de Kang Youwei, com aquele que motivou a constituição, 

primeiro, da Liga das Nações, e depois das Nações Unidas no pós Segunda Grande 

Guerra. Conclui o tradutor dizendo que «a “One World” de Willkie é uma expressão 

que contém nas suas implicações para nós, nos tempos actuais, essencialmente aquilo 

que ta t'ung [Datong] significava para Kang. Ambos estes termos conotam um mundo 

de unidade e igualdade política, social e económica; um mundo em que as barreiras 

ancestrais entre homem e homem, grupo e grupo, foram eliminadas» (30-31; tradução 

minha). 

Thompson pretende, portanto, que o termo equivalente apresentado sugira, por si 

só, certas conotações que sejam familiares ao leitor, que este, sem conhecer o discurso a 

que o termo está associado, sem conhecer exactamente o conceito que o termo refere, 

possa ainda assim intuir o essencial do seu sentido. Mas neste processo, elimina 

qualquer possibilidade de o leitor, no contacto primeiro, com o termo intuir nele 

qualquer singularidade de sentido, ocultando o frame da especificidade cultural e 

histórica que o termo comunica. 

 Pelo contrário, o que aqui se defende é que a tradução deve ser o mais literal e o 

mais exacta, procurar não conotar mais do que o sentido comum das palavras 

constiuintes do termo, e que deve aparecer como um termo estrangeiro, novo no 

discurso na língua para que é traduzido, pois é esse o carácter do conceito que refere.  

 O acesso ao conteúdo conceptual do termo não deve ser forçado por métodos 

domesticantes que, ao procurar expressar de forma imediata relações de sentido com 

conceitos já familiares ao leitor, acabam por ocultar a presença do que é diferente e 

singular na conceptualização expressa pelo termo. O acesso ao conteúdo conceptual 

deve ser, portanto, estabelecido pelo contacto com o termo nos enunciados em que 

aparece, nos discursos sobre aquilo que ele refere, ou seja, contactando com os textos 

que aqui estudámos, conhecendo a história dos autores que o usam, de contexto 

histórico e cultural em que são usados, em que tradição de discurso se enquadram. 

  Partindo desta reflexão, a tradução do termo “datong 大同” para português que 
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eu proponho é “Grande União”. Por um lado, esta escolha liga a tradução portuguesa à 

tradução de Legge do texto onde o termo tem origem, o Registo dos Ritos. O facto de 

esta ser também a primeira tradução da obra e do termo para uma língua ocidental de 

que tenho conhecimento, bem como o reconhecimento internacional do trabalho de 

Legge, são argumentos a favor desta escolha. 

Por outro lado, esta é uma solução tradutória que parece ser o mais literal 

possível, não procurando dizer mais, nem explicitar mais a realidade dita por “datong 

大同” do que os seus termos componentes chineses por si só, a partir do seu sentido 

comum, conotam. 

Por fim, esta solução mostra-se como um conceito novo no discurso de língua 

portuguesa, não força nenhuma associação a qualquer outro termo já existente na nossa 

língua do campo do pensamento político e social que tivesse o efeito de ocultar o 

carácter estrangeiro do conceito que ele refere. 

 

“Xiaokang 小康” 

O termo coloca-nos novas dificuldades na sua tradução, se nos mantivermos no 

horizonte da possibilidade de replicar a unidade terminológica do intertexto chinês. Isto 

porque se trata de um termo polissémico, que não possui equivalente em português ou 

inglês que comunique essa mesma polissemia. 

Entre os sentidos que constituem a polissemia de “kang 康” apresentados no 

capítulo X, dois aparecem nos usos de “xiaokang 小康” que estudámos: “calmo, 

tranquilo”, “calma, tranquilidade”, ou “livre de preocupações, em paz de espírito”, 

“ausência de preocupações, paz de espírito” nas ocorrências na canção do Clássico da 

Poesia e no Registo dos Ritos, e “rico” e “riqueza”, “abundante” e “abundância”, 

“próspero” e “prosperidade”, “sumptuoso” e “sumptuosidade” no caso do uso de termo 

para qualificar a condição económica de uma família, pessoa ou comunidade, e de uma 

forma mais imediata no uso do termo nos textos de Deng Xiaoping. 

Se considerarmos para além destes dois sentidos, os outros dois sentidos 

constituintes da polissemia de “kang 康” – o primeiro, “saúde”, “saudável”; o segundo  

“alegre, feliz, com prazer”, “alegria, felicidade, prazer” – vemos que pudemos 

compreender todos este conceitos a partir de uma noção geral de “bem-estar” ou de 

“estar bem”, sendo cada sentido uma forma particular deste conceito geral, o qual opera 

como frame relativamente a cada sentido particular, mediante activação nos contextos 
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particulares do uso do termo. No entanto, não parece haver nenhum termo na lígua 

portuguesa que possa estar em vez de termos com sentido mais específico em cada 

contexto de uso do termo. Tal implica perda de sentido na tradução do termo, ainda que 

na maior parte dos casos esta perda possa ser considerada pouco relevante. 

Voltando à análise de “xiaokang 小康”, considerando as ocorrências do termo 

na canção do Clássico da Poesia e nos textos literários em que este refere a condição 

económica de famílias e indivíduos, a sua tradução deve aqui obedecer a critérios de 

fidelidade semântica ao termo de partida, mas também critérios de natureza estilística e 

de naturalidade do discurso. O termo não ocupa qualquer centralidade na mensagem 

geral do texto, e não é, para além disso, relevante forçar qualquer associação a outros 

sentido do termo ocorrentes em outros tipos de textos. Qualquer modificação à tradução 

deste termo nestes textos estaria ao serviço não do que aqui é relevante comunicar, mas 

de associações que noutros textos pudesse ser relevante estabelecer. 

Temos aqui em mente, naturalmente, o uso de “xiaokang 小康” por Deng 

Xiaoping. Mas mais uma vez, não parece haver relevância em estabelecer uma relação 

semântica entre estes enunciados e todo o discurso comum onde o termo aparece a 

qualificar a situação económica, mais do que aquela que é evidente se colocarmos lado 

a lado uma passagem dos textos de Deng Xiaoping onde o termo ocorre e um dos textos 

literários onde este aparece, isto é, o estabelecimento de uma ligação entre os dois 

enunciados pela preservação da unidade terminológica não parece acrescentar 

informação relevante. 

O carácter problemático das traduções apresentadas de “xiaokang 小康” nos 

textos de Deng Xiaoping tem antes a ver com a possibilidade de interpretar uma relação 

deste uso do termo com a sua ocorrência na passagem do Registo dos Ritos. Embora não 

seja explícito que Deng tivesse em mente a possibilidade desta relação, esta é 

estabelecida no movimento da recepção dos discursos de Deng Xiaoping por diversos 

comentadores.   

Esta relação é estabelecida a partir do reconhecimento da apropriação de 

“datong 大同” no discurso da China por Kang Youwei, Sun Yat-sen e Mao Zedong 

para referir o maior ideal social, sendo por isso relacionado pelos dois últimos autores 

com o ideal do comunismo, e a definição de “xiaokang 小康” por Deng Xiaoping como 

uma etapa na via da construção do socialismo, sendo por isso compreendido, tal como o 

“xiaokang 小康” do Registo dos Ritos, como um ideal menor mas realizável a curto ou 
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médio prazo. Esta relação inscreve o discurso de Deng Xiaoping no discurso da tradição 

chinesa e no movimento de recepção deste no discurso da China moderna. 

Por exemplo, Albert Chen (Chen 2011), no artigo “The concept of “datong” in 

Chinese philosophy as an expression of the idea of common good”, apresenta a 

passagem do Registo dos Ritos e a sua interpretação por Kang Youwei como a 

expressão tradicional chinesa do ideal de bem comum. Na conclusão do artigo (pp. 17-

19),  o autor identifica o uso de “xiaokang 小康” pelas autoridades chinesas, enquanto 

referindo «a second best level of development», com o uso original do termo na obra 

clássica, chamando a atenção para o retorno do pensamento tradicional chinês à retórica 

do Partido, de que é exemplo da promoção do ideal de “sociedade harmoniosa” (“hexie 

shehui 和谐社会”) inspirado na visão confucionista de harmonia social (p. 18). 

Mais três exemplos são os artigos de Lu Xueyi (Lu 2003), Wang Songtao 

(Wang 2003) e Wang Xinting (Wang 2007). Os três autores relacionam o uso de 

“xiaokang 小康” com o uso de “datong 大同” por Mao Zedong ligando ambos à 

passagem do Registo dos Ritos. Wang Songtao faz referência ainda aos usos de “datong 

大同” por Kang Youwei e Sun Yat-sen. Lu Xueyi faz referência à teoria das “Três 

Eras” exposta por Kang Youwei, na qual a era denominada de “shengping 升平”(“Paz 

Ascendente”) ou xiaokang 小康 é apresentada como a etapa intermédia na evolução 

histórica para a era de “taiping  太平” (“Grande Paz”) ou “datong 大同”. 

 Vemos então que, apesar de Deng derivar primeiramente o sentido que dá a 

“xiaokang 小康” do que este possui em expressões de uso coloquial, para referir a 

situação económica de uma família, de um indivíduo ou comunidade como sendo 

confortável, sem ser de riqueza, e apesar ainda de não fazer nunca qualquer referência 

explícita ao uso e sentido do termo tal como aparece na passagem estudada do Registo 

dos Ritos, para um leitor que possua um conhecimento enciclopédico abrangente do uso 

anterior de “xiaokang 小康”, da sua relação, estabelecida neste clássico chinês, ao 

termo “datong 大同” e dos usos posteriores deste termo nos autores estudados, é 

possível intuir uma relação conceptual entre estes vários usos dos dois termos.  

 Ou seja, o sistema conceptual coerente deste conhecimento enciclopédico 

constiui-se, então, como um frame determinante de uma interpretação possivel, mais 

profunda, do sentido de “xiaokang 小康” tal como usado por Deng Xiaoping. 

A preservação da unidade terminológica entre os textos de Deng Xiaoping e a 
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passagem do Registo dos Ritos não se afigura, no entanto, tarefa fácil. No artigo que 

acabámos de mencionar, Chen apresenta como tradução alternativa do “xiaokang 小康” 

do Registo dos Ritos a expressão “Lesser Prosperity” (p. 2). Esta solução introduz aqui 

o sentido económico do termo, no entanto, a descrição da realidade social denominada 

por este termo nesta passagem, pede um termo que refira a noção de paz social, o que é 

veiculado na tradução de Legge “Small Tranquility”. O que precisamos é de um termo 

que refira ao mesmo tempo a ideia de paz e de prosperidade social. 

Uma possibilidade seria uso do termo “bem-estar” como tradução de “kang 

康”, e assim “xiaokang 小康” seria traduzido em português pelo termo “Pequeno Bem-

Estar”. “Bem-estar” é um termo que aparece já no nosso discurso sobre a organização 

social, quando falamos do “bem-estar social”. A questão será saber se “pequeno”, por 

um lado, produzirá aqui suficientemente a percepção de diferença e singularidade do 

conceito de “xiaokang 小康” relativamente ao nosso conceito de “bem-estar social”; por 

outro lado, se não produzirá, ao menorizar “bem-estar”, efeitos semânticos indesejados, 

como a intuição de um certo tom depreciativo. 

O veridicto sobre a relevância de ligar terminologicamente a passagem do 

Registo dos Ritos aos textos oficiais chineses terá de passar em grande parte pelos 

serviços de tradução oficiais desse país, pois é a estes que continuará a caber a tradução 

da maior parte das ocorrências de “xiaokang 小康” nestes textos. Para além disso, 

considerando o tipo de texto com que têm de lidar, qualquer solução tradutória terá de 

ter em consideração exigências de ordem estilística e eficácia retórica.  

No entanto, mais uma crítica deve ser apontada à forma como “xiaokang 小康” 

é traduzido nos textos de Deng Xiaoping e nos textos oficiais da China em geral, na 

senda das problematizações com que nos temos debatido. De facto, este termo como 

que desaparece das traduções inglesas, por duas razões. Primeiro, encontramos uma 

multiplicação de soluções tradutórias, não havendo uma fixação de um termo 

equivalente unívoco, o que dificulta o reconhecimento da ocorrência do termo na 

tradução inglesa, mesmo para quem esteja familiarizado com o termo chinês e saiba do 

seu uso na retórica oficial. Por outro lado, todas as soluções que encontrámos fogem à 

concisão do termo de partida, optando por soluções perifrásticas explicativas, 

dificultando o reconhecimento no texto inglês da presença de um nome que designa 

uma realidade específica. 
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Conclusão 

 

Procurarei aqui sintetizar o caminho percorrido ao longo do trabalho, centrando-

me, sobretudo, no modo como a Semântica Cognitiva – com principal destaque para a 

noção de frame – que expusemos na primeira parte, nos permite pensar e explicar as 

problemáticas ocorrentes nos casos tradutórios estudados na segunda. 

Como vimos ao longo deste trabalho, o carácter problemático dos quatro casos 

tradutórios estudados assenta no facto de as expressões analisadas evocarem um quadro 

de realidade, elemento do seu sentido compreendido de uma forma ampla, que escapa a 

uma compreensão mais estrita e nuclear desse sentido, como a que é formulada no 

âmbito de uma definição de dicionário. 

Por esta razão, a fim de considerar o carácter problemático destes casos 

tradutórios, precisámos de determinar uma abordagem teórica que nos permitisse ter 

uma compreensão mais ampla da dimensão semântica das unidades linguísticas, a qual 

identificámos como sendo a da Linguística Cognitiva. 

Começámos por verificar que ao qualificar esta ciência da linguagem como 

sendo “cognitiva”, estávamos a filiá-la no projecto mais alargado de uma Ciência 

Cognitiva, identificando, como tal, o carácter cognitivo daquela linguística como sendo 

derivado do que qualifica esta ciência. 

Definimos, então, que “cognitiva” identifica aqui a “cognição” como o objecto 

de estudo, e estabelecemos que no âmbito desta ciência (e consequentemente desta 

linguística) “cognição” refere toda a informação recebida, processada e construída pela 

mente, e que o objecto estudo da Ciência Cognitiva serão, assim, todas as faculdades da 

mente enquanto sistema de recepção, processamento, organização e construção de 

informação, como sejam: a percepção, a atenção, a memória, a imaginação, o 

pensamento, a decisão, o juízo, a conceptualização, etc. 

Estabelecido o tema de estudo da Ciência Cognitiva, passámos, então, a 

enquadrar o projecto da Linguística Cognitiva no âmbito desta ciência, definindo de que 

modo é ela “cognitiva”. Vimos então que o carácter cognitivo desta linguística assenta 

no facto de ela se dedicar a estudo da linguagem na sua «função cognitiva» (Geeraerts 

& Cuyckens 2007: 5).  

O passo seguinte foi o de determinar que função cognitiva é esta que a 

linguagem possui e de que modo ela se enquadra no sistema geral da cognição humana. 

Para tal, começámos por apresentar a caracterização que Langacker (1987: 57-58) faz 
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da estrutura do sistema linguístico como sendo formada por unidades simbólicas 

constituídas pela relação convencionalizada entre uma unidade fonológica, que possui o 

valor de símbolo, e uma unidade semântica, o conceito simbolizado e expresso por 

aquele símbolo, e que se constitui como o seu sentido.  

A partir desta definição, identificámos, primeiro, a função simbólica como sendo 

a função primeira da linguagem, que está, por isso, subjacente, como condição de 

possibilidade, a todas as outras funções que atribuímos à linguagem no seu uso, como 

seja a comunicação, o pensamento racional, a organização do pensamento e do 

conhecimento, etc.  

Num segundo momento, verificámos que nesta definição está presente a tese 

fundacional do projecto da Linguística Cognitiva que identifica a estrutura semântica da 

linguagem com a estrutura conceptual na nossa mente.  

É esta dimensão que nos permite falar de uma função cognititiva da linguagem, 

que a Linguística Cognitiva toma por seu o objecto de estudo, na medida em que a 

linguagem simboliza e expressa aquilo que é conceptualizado na mente, i.e., os 

conceitos. Dissemos, então, que, ao identificar a estrutura semântica da linguagem com 

a estrutura conceptual na mente, a Linguística Cognitiva compreende a linguagem como 

sendo uma via de acesso a essa estrutura, e procura descrevê-la tal como aparece e é 

organizada na linguagem (Evans & Green 2006: 5, 15-16; Langacker 2007: 31; Talmy 

2000: 2, 4). 

Acrescentámos ainda que, ao  compreender como função primeira da linguagem 

a simbolização e expressão dos conteúdos conceptuais, e ao identificar estes com a 

dimensão semântica da linguagem, a Linguística Cognitiva toma esta dimensão como 

tema central da sua investigação, compreendendo a morfologia e a sintaxe como sendo 

inseparáveis da semântica, e como devendo ser estudadas a partir da forma como 

veiculam sentido (Langacker 2007: 29). 

 Tendo estabelecido o sentido linguístico como tema central da Linguística 

Cognitiva, passámos a apresentar a noção de “compreensão enciclopédica do sentido 

linguístico”, enquanto designação da compreensão geral do sentido linguístico no 

âmbito da Linguística Cognitiva. 

 Dissemos que a compreensão enciclopédica do sentido (encyclopaedic view of 

meaning) opõe-se à compreensão “dicionárica” do sentido (dictionary view of meaning). 

Por este termo designamos a compreensão tradicional em teoria semântica que diz que 

possuímos um conhecimento propriamente linguístico, relativo ao sentido das unidades 
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lexicais, que corresponde à definição pelas características essenciais das entidades 

referidas pelas unidades, tal como aparece nos dicionários, e que é este conhecimento o 

tema próprio da semântica lexical (Evans & Green 2006: 207-208). 

Na óptica Linguística Cognitiva não existe diferença entre conhecimento 

linguístico e conhecimento enciclopédico. Toda a conceptualização que possuimos 

associada às entidades referidas pelas unidades linguísticas constitui o sentido que as 

unidades linguísticas possuem para nós. Ou seja, a Linguística Cognitiva afirma que não 

existe um conhecimento propriamente linguístico relativo ao sentido das unidades 

linguísticas, distinto de outro tipo de conhecimento que possa ser evocado por estas 

unidades, mas que todo o sentido linguístico é de natureza conceptual, emergente da 

nossa experiência individual e colectiva do mundo, e que as conceptualizações evocadas 

pelas unidades lexicais se constituem como um vasta rede de conhecimento 

enciclopédico. 

 Acrescentámos, ainda, que a Linguística Cognitiva não nega que na nossa 

compreensão dos fenómenos há características que estão mais salientes e podem 

constituir uma definição (mais) essencial desses fenómenos, mas compreende qualquer 

corte estrito entre características essenciais e secundárias como sendo artificial, e que 

existe antes um contínuo de fronteiras indefinidas entre o sentido nuclear e o periférico. 

 Apresentámos esta característica a partir da noção de “centralidade” proposta 

por Langacker (1987: 158-161), o qual identifica quatro factores que determinam o grau 

de centralidade dos elementos que constituem o conhecimento associado à 

conceptualização de um dado ente ou categoria de entes  e ao sentido da unidade 

linguística que os denomina, nomeadamente o carácter mais ou menos convencional, 

genérico, intrínseco e característico desses elementos (veja-se pp. 17-19 para uma 

exposição detalhada destes factores e do modo como determinam o grau de centralidade 

dos elementos de uma conceptualização). 

 A exposição da nossa perspectiva investigatória concluiu com a apresentação da 

noção de frame, proposta por Charles J. Fillmore, enquanto modelo de caracterização da 

estrutura que o conhecimento enciclopédico assume na nossa conceptualização das 

realidades e da estrutura que a conceptualização apresenta na expressão linguística 

como seu sentido. 

 Como vimos, Filmore define frame como sendo «qualquer sistema de conceitos 

relacionados de tal modo que para compreender qualquer um deles é necessário 

compreender a totalidade da estrutura em que ele se insere», de maneira que «quando 
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uma das coisas em tal estrutura é introduzida num texto, ou numa conversa, todas as 

outras são automaticamente tornadas disponíveis» (Fillmore 2006: 373; tradução 

minha). Num outro artigo, a mesma noção é definida a partir da linguagem da 

psicologia da gestalt, sendo o frame de um dado campo lexical identificado como sendo 

o «fundo comum» relativamente à «figura», que é representável por qualquer uma das 

palavras individuais desse campo lexical (1985: 224; tradução minha). 

 No momento da análise dos vários casos tradutórios estudados, fomos 

verificando como as expressões consideradas evocam uma série de frames, e como o 

carácter problemático destes casos assentava no modo como a maioria das traduções 

apresentadas dificultava o acesso a esta dimensão mais ampla do sentido dessas 

expressões. Procurámos, ao longo das nossas análises, mostrar a relevância da abertura 

do texto de chegada a estes frames e que soluções tradutórias alternativas permitiriam 

correspodências mais próximas do texto de partida. 

No estudo do primeiro caso, o termo chinês “jiefang sixiang 解放思想”, como 

usado no discurso de Deng Xiaoping “Jiefang sixiang, shishiqiushi, tuanjieyizhi 

xiangqian kan 解放思想，实事求是，团结一致向前看”, traduzido na versão inglesa 

deste discurso como “emancipate the mind”, dividimos a nossa análise, começando por 

verificar que frames são evocados por “jiefang 解放” e quais por “sixiang 思想”. 

No caso de “jiefang 解放 ”, referimos que este termo evoca o intertexto 

constituído pelos vários enunciados em que esse termo é usado, e que, deste modo, 

opera na sua compreensão o frame constituido pelo sistema de conceptualizações que 

emana desse intertexto, no qual se inclui as várias conceptualizações particulares das 

realidades e dos acontecimentos referidos pelo termo, dos contextos de  enunciação dos 

discursos e da dimensão histórica que liga estes acontecimentos e discursos. 

Acrescentámos ainda que, na medida em que o texto aqui estudado se trata de um artigo 

enquadrado no discurso e na história do movimento comunista chinês, é o intertexto dos 

discursos onde “jiefang 解 放 ” aparece, pertencentes a este âmbito, que são 

primeiramente evocados, e do mesmo modo, é o frame constituído pelo sistema das 

conceptualizações dos acontecimentos ou realidades referidas, do contexto de 

enunciação dos discursos e da história do movimento comunista chinês, onde estes 

ocorrem que, de forma mais saliente, determina a interpretação deste termo, tal como 

usado neste artigo. 

 A partir desta ideia, argumentámos que “libertar” (“liberate”) é, relativamente a 
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“emancipate” (a solução apresentada na versão inglesa do texto de Deng Xiaoping aqui 

analisada), uma tradução de “jiefang 解放 ” que permite uma maior abertura ao 

conteúdo semântico comunicado deste termo chinês, por ser esta a tradução mais 

habitual do termo de textos pertencentes ao âmbito do discurso político da China 

comunista, nomeadamente de vários termos, cuja designação inglesa se acha já 

lexicalizada. Justificámos esta solução mostrando que é a replicação no intertexto 

tradutório da unicidade terminológica do intertexto de partida que permite a abertura na 

tradução a este frame subjacente à compreensão do termo. 

 No caso de “sixiang 思想”, verificámos a presença dos mesmos frames que 

determinam a compreensão de “jiefang 解放”, mas vimos ainda que operam de forma 

mais saliente alguns outros frames, que nos levaram a argumentar pela necessidade de 

traduzir este termo por “pensamento” (“thought”), em vez de “mind” (solução 

apresentada na versão inglesa do texto).  

A nossa argumentação assentou na verificação de que se pode compreender 

neste texto um relação de tensão semântica entre “jiefang sixiang 解放思想” e uma 

outra expressão que tem  “sixiang 思想” por elemento, “Ma-Liezhuyi Mao Zedong 

Sixiang 马列主义毛泽东思想”, traduzido para inglês como “Marxism-Leninism and 

Mao Zedong Thought” (“Marxismo-Leninismo e Pensamento de Mao Zedong”), a qual 

é destacada pela presença do termo analisado como elemento das duas expressões, razão 

pela qual se argumentou pela manutenção na tradução da uniformidade terminológica 

nos diversos textos políticos chineses. 

Dois frames foram identificados como operando de forma mais saliente na 

determinação desta relação de tensão semântica. O primeiro é o momento histórico que 

contextualiza a publicação do artigo de Deng Xiaoping, o do “Grande Debate sobre o 

Critério de Verdade”. O segundo frame identificado é o que se constitui  a partir das 

associações e tensões semânticas internas ao próprio texto. Ou seja, argumentámos que 

a presença de “sixiang 思想”, “pensamento”, em ambas as expressões, torna saliente a 

relação de tensão semântica entre as duas expressões, permitindo que esta possa mesmo 

ser intuida por um leitor que possua um conhecimento enciclopédico meramente 

superficial  relativamente à história e ao intertexto que enquadram o acontecimento do 

discurso que está a ler.  

 O segundo caso estudado foi a tradução de uma passagem do artigo intitulado 

“Xuehao wenjian zhuazhu gang 学好文件抓住纲 ”. Vimos que a interpretação 
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contemporânea desta passagem é susceptível de ser determinada por um frame que se 

constituiu posteriormente à sua publicação, no movimento da sua recepção, leitura, bem 

como no uso que as pessoas fizeram dele, no seu papel na história. A análise desta 

passagem permitiu-nos mostrar como o processo histórico de leitura e uso de um texto, 

e os acontecimentos históricos a que aparece associado, podem atribuir-lhe novos 

sentidos e constituir novos frames subjacentes à sua possibilidade de interpretação. 

Neste processo histórico, a passagem estudada passou a ser conhecida pelo 

termo “liang ge fanshi 两个凡是”, “Dois Quaisquer”, sendo que este termo passou 

também a designar uma posição de adesão incondicional ao discurso de Mao Zedong, 

bem como a facção interna do Partido que aderiu a esta posição. Tal deve-se ao facto de 

cada uma das duas orações destacadas na nossa análise começar pela palavra “fanshi 凡

是”, “quaisquer”. Procurámos mostrar de que modo a abertura da tradução para este 

frame implicava preservar a estrutura do texto chinês e usar um termo equivalente na 

língua de chegada, como seja “quaisquer”, a proposta de tradução que apresentámos. 

Em terceiro lugar, tendo como ponto de partida e de chegada o uso do termo 

“xiaokang 小康” na obra de Deng Xiaoping, apresentámos uma série de usos deste 

termo e do termo “datong 大同”, procurando mostrar de que modo a proliferação de 

usos destes termos, bem como a relação que estabelecem entre si, pode ser problemática 

no momento de eleger um termo tradutório na língua de chegada. 

No que se refere a “datong 大同”, mais uma vez, encontrámos como operando 

na sua compreensão um frame, constituido pela relação entre os diferentes usos e 

conceptualizações particulares dos vários autores estudados, os vários contextos de uso 

e o pensamento e a acção política dos autores que o usam para fins comunicativos.   

Na análise das diversas traduções do termo, verificámos dois tipos de problemas 

relacionados com a comunicação no texto de chegada destes frames. O primeiro é a 

proliferação de diferentes soluções tradutórias, de obra para obra, ou mesmo no interior 

de uma mesma obra (veja-se as traduções estudadas dos Três Princípios do Povo de Sun 

Yat-sen), que oculta a relação entre os diferentes enunciados e várias conceptualizações 

referidas por um mesmo termo presente no intertexto chinês.  

Num segundo momento, problematizámos o uso de dois tipos de soluções 

tradutórias domesticantes, as quais ao procurarem uma solução que seja familiar ao 

leitor da língua de chegada eliminam a possibilidade de o leitor no contacto primeiro 

com o termo intuir nele qualquer singularidade de sentido, ocultando o frame da 
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especificidade cultural e histórica que lhe subjaz. 

O primeiro tipo reporta-se às traduções perifrásticas explicativas que, em vez de 

apresentar um termo equivalente, apresentam uma formulação mais extensa que 

pretende comunicar o que se compreende ser o essencial do sentido do termo.  

O segundo tipo são as soluções tradutórias que apresentam um termo 

equivalente que se pretende que evoque, por si só, certas conotações que são familiares 

ao leitor, e que permita que este, sem conhecer o discurso a que o termo está associado, 

sem conhecer exactamente o conceito que o termo refere, possa ainda assim intuir o 

essencial do seu sentido, mas que, no entanto, elimina a possibilidade de o leitor intuir a 

singularidade do seu sentido, bem como a especificidade cultural que lhe está 

subjacente. 

Defendemos então que, neste caso, a solução tradutória deve ser o mais literal e 

exacta possivel, procurando não conotar mais do que o sentido comum das palavras 

constiuintes do termo, e que deve aparecer como um termo estrangeiro, novo no 

discurso na língua para que é traduzido, pois é esse o carácter do conceito que refere. 

 Por fim, na análise do sentido do termo “xiaokang 小康”, tal como usado por 

Deng Xiaoping, constatámos que o líder chinês deriva primeiramente o sentido que dá 

ao termo do que este possui em expressões de uso coloquial, referindo a situação 

económica de uma família, de um indivíduo ou comunidade como sendo confortável, 

mas não abastada. No entanto, apesar de Deng não fazer qualquer referência explícita ao 

uso e sentido de “xiaokang 小康” ocorrente na passagem do Registo dos Ritos, para um 

leitor que possua um conhecimento enciclopédico abrangente deste uso anterior do 

termo, e ainda da sua relação, estabelecida nesta passagem, ao termo “datong 大同”, 

bem como dos usos posteriores deste segundo termo nos autores estudados, é possível 

intuir uma relação conceptual entre estes vários usos dos dois termos.  

 Ou seja, o sistema conceptual coerente deste conhecimento enciclopedico 

constiui-se, então, como um frame determinante de uma interpretação possivel, mais 

profunda, do sentido de “xiaokang 小康” tal como usado por Deng Xiaoping (como o 

comprova os estudos citados no texto da tese). 

Mais uma vez, a procura de uma solução tradutória ideal neste caso revela-se 

uma empresa complexa. Não só pela proliferação de traduções já existentes, mas 

também em face da necessidade de comunicar, ao mesmo tempo, a ideia de 

tranquilidade social, sentido mais saliente do termo na passagem do Registo dos Ritos, e 
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a ideia de relativa prosperidade social, sentido mas saliente do termo nos textos de 

Deng. Tal implicaria, então, encontrar um termo cujo sentido abrangesse ambos os 

sentidos referidos, e que este se convencionalizasse em alternativa às soluções 

tradutórias já existentes, que veiculam somente um deles. Com as devidas reservas já 

expressas no nosso estudo, apresentámos como possibilidade de tradução portuguesa do 

termo “xiaokang 小康” o termo “pequeno bem-estar”. 
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Anexos 

 

 Apresentam-se aqui os textos estudados que, por diversas razões, se julgou mais 

adequado remeter para esta secção anexa, fora do texto principal. Tal como foi prática 

ao longo do trabalho, o negrito pelo qual os termos relevantes, nos vários textos, são 

aqui destacados foi acrescentado por mim. 

 

1. Passagem do capítulo “Evolução dos Ritos” (Liyun 礼运), do Registo dos 

Ritos (Liji 礼记).  

  

 昔者仲尼与于蜡宾，事毕，出游于观之上，喟然而叹。仲尼之叹，盖叹鲁

也。言偃在侧曰：“君子何叹？”孔子曰：“大道之行也，与三代之英，丘未之逮

也，而有志焉。”大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其

亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者，皆有所

养。男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必

为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。 

 今大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，货力为己，大人世及以为

礼。城郭沟池以为固，礼义以为纪；以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫

妇，以设制度，以立田里，以贤勇知，以功为己。故谋用是作，而兵由此起。

禹、汤、文、武、成王、周公，由此其选也。此六君子者，未有不谨于礼者也。

以著其义，以考其信，著有过，刑仁讲让，示民有常。如有不由此者，在势者

去，众以为殃，是谓小康。(Liji 2004: 265-266) 
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2. Passagens de textos de Mao Zedong onde ocorre o termo “datong 大同” 

 

2.1 国民党右派分离的原因及其对于革命前途的影响. 

A razão da cisão da ala direita do Guomindang e a sua influência no 

caminho da revolução (redigido em finais de 1925).104 

 实际革命的乃小资产、半无产、无产这三个阶级成立的一个革命的联合。

其对象是国际帝国主义；其目的是建设一个革命民众合作统治的国家；其所号召

的民权民生主义并不是某一阶级笼络欺骗某一阶级使为己用的一种策略，而是各

革命阶级一种共同的政治经济要求，由他们的代表者（孙中山先生）列为他们政

党的纲领；其结果是要达到建设各革命民众统治的国家；其终极是要消灭全世界

的帝国主义，建设一个真正平等自由的世界联盟（即孙先生所主张的人类平等、

世界大同）。 (Mao 1993a: 25).  

 

Verdadeiramente revolucionária é a aliança estabelecida entre a pequena 

burguesia, o semi-proletariado e o proletariado. O que combatem é o colonialismo 

internacional; o seu objectivo é o estabelecimento de um estado governado em 

colaboração pelas massas revolucionárias; o seu apelo aos Princípios da Democracia e 

da Vida do Povo, não se trata de qualquer estratagema do tipo já familiar pelo qual uma 

classe engana outra classe, mas sim, exigências políticas e económicas comuns a todas 

as classes revolucionárias, tendo esses princípios sido classificados pelo seu 

representante, Sun Yat-sen, como ideias directivas do seu partido; o seu resultado será 

alcançar o estabelecimento de um estado governado por todas as massas 

revolucionárias; o seu fim último é erradicar o colonialismo do mundo inteiro e 

estabelecer uma aliança mundial verdadeiramente igualitária e livre (a igualdade de toda 

a humanidade e a Grande União do Mundo advogadas por Sun Yat-sen). 

 

  

 

 
                                                           
104 Como foi referido antes, esta foi a primeira passagem da obra de Mao Zedong onde descobri o uso de 

“datong 大同 ”, razão pela qual considerei relevante apresentá-la neste estudo, apesar de não ter 

descoberto qualquer tradução o texto donde é retirada. Como tal, apresento aqui a minha tradução para 

português. 
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2.2 中日问题与西安事变——和史沫特莱的谈话. 

 Talk on Sino-Japanese Problems and the Sian Incident (entrevista de 01-03-

1937). 

 中国共产党现在提出的这些政策，没有问题的是带着爱国主义性质的。有

人说：共产党是国际主义者，他们是不顾民族利益的，他们不要保卫祖国。这是

极糊涂的话。中国共产党人是国际主义者，他们主张世界大同运动；但同时又是

保卫祖国的爱国主义者，为了保卫祖国，愿意抵抗日本到最后一滴血。十五年来

共产党领导的民族解放斗争，是人人皆知的事实。这种爱国主义与国际主义并不

冲突，因为只有中国的独立解放，才有可能去参加世界的大同运动。  (Mao 

1993a: 484). 

 There is no doubt at all that these policies set forth by the Chinese Communist  

Party are patriotic in nature.  Some say, the communists are internationalists and do not 

care for national interests nor do they desire to defend the fatherland. This is complete 

nonsense. The communists are internationalists and are in favor of the one world 

movement. But at the same time, they are patriots defending the fatherland. For the 

sake of defending the fatherland they are willing to shed their last drop of blood. The 

15-year national liberation struggle led by the Communist Party is known by everyone.  

This kind of patriotism and internationalism are not in conflict, because only with an 

independent and liberated China can there be participation in the one world movement. 

(Mao 1978: 69). 

 

 2.3 论人民民主专政——纪念中国共产党二十八周年. 

On the People's Democratic Dictatorship: in Commemoration of the 

Twenty-eighth Anniversary of the Communist Party of China (texto de 30-06-

1949). 

 没有读过马克思列宁主义的刚才进党的青年同志，(…)必须懂得，消灭阶

级，消灭国家权力，消灭党，全人类都要走这一条路的，问题只是时间和条件。

(…)资产阶级所以不欢迎这一条真理，是因为他们不愿意被人们推翻。(…)对于

工人阶级、劳动人民和共产党，则不是什么被推翻的问题，而是努力工作，创设

条件，使阶级、国家权力和政党很自然地归于消灭，使人类进到大同境域。(Mao 

1991d: 1468-1469). 

 Young comrades who have not studied Marxism-Leninism and have only 
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recently joined the Party (…) must understand that the road to the abolition of classes, 

to the abolition of state power and to the abolition of parties is the road all mankind 

must take;  it is only a question of time and conditions. (…) The bourgeoisie does not 

welcome this truth because it does not want to be overthrown. (…) But for the working 

class, the labouring people and the Communist Party the question is not one of being 

overthrown, but of working hard to create the conditions in which classes, state power 

and political parties will die out very naturally and mankind will enter the realm of 

Great Harmony. (Mao 1961: 412). 

 

 就是这样，西方资产阶级的文明，资产阶级的民主主义，资产阶级共和国

的方案，在中国人民的心目中，一齐破了产。资产阶级的民主主义让位给工人阶

级领导的人民民主主义，资产阶级共和国让位给人民共和国。这样就造成了一种

可能性：经过人民共和国到达社会主义和共产主义，到达阶级的消灭和世界的大

同。康有为写了《大同书》，他没有也不可能找到一条到达大同的路。资产阶级

的共和国，外国有过的，中国不能有，因为中国是受帝国主义压迫的国家。唯一

的路是经过工人阶级领导的人民共和国。(Mao 1991d: 1471) . 

 Thus Western bourgeois civilization, bourgeois democracy and the plan for a 

bourgeois republic have all gone bankrupt in the eyes of the Chinese people. Bourgeois 

democracy has given way to people's democracy under the leadership of the working 

class and the bourgeois republic to the people's republic. This has made it possible to 

achieve socialism and communism through the people's republic, to abolish classes and 

enter a world of Great Harmony. Kang Yu-wei wrote Ta Tung Shu, or the Book of 

Great Harmony, but he did not and could not find the way to achieve Great Harmony. 

There are bourgeois republics in foreign lands, but China cannot have a bourgeois 

republic because she is a country suffering under imperialist oppression. The only way 

is through a people's republic led by the working class. (Mao 1961: 414). 

 

 我们现在的任务是要强化人民的国家机器，这主要地是指人民的军队、人

民的警察和人民的法庭，借以巩固国防和保护人民利益。以此作为条件，使中国

有可能在工人阶级和共产党的领导之下稳步地由农业国进到工业国，由新民主主

义社会进到社会主义社会和共产主义社会，消灭阶级和实现大同。(Mao 1991d: 

1476).  
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 Our present task is to strengthen the people's state apparatus – mainly the 

people's army, the people's police and the people's courts – in order to consolidate 

national defence and protect the people's interests. Given this condition, China can 

develop steadily, under the leadership of the working class and the Communist Party, 

from an agricultural into an industrial country and from a new-democratic into a 

socialist and communist society, can abolish classes and realize the Great Harmony.  

(Mao 1961: 418). 

 

3.1 中国本世纪的目标是实现小康 (Deng 1994a: 237).  

China's Goal Is to Achieve Comparative Prosperity by the End of the 

Century. (Discurso de 06-12-1979). 

我们要实现的四个现代化，是中国式的四个现代化。我们的四个现代化的

概念，不是像你们那样的现代化的概念，而是“小康之家”。(Deng 1994a: 237). 

The four modernizations we are striving to achieve are modernizations with 

Chinese characteristics. Our concept of the four modernizations is different from yours. 

By achieving the four modernizations, we mean achieving a comparative prosperity. 

(http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol2/text/b1380.html. Acedido a 02-02-14). 

 

要达到第三世界中比较富裕一点的国家的水平，比如国民生产总值人均一

千美元，也还得付出很大的努力。就算达到那样的水平，同西方来比，也还是落

后的。所以，我只能说，中国到那时也还是一个小康的状态。当然，比现在毕竟

要好得多了。(Deng 1994a: 237). 

If we want to reach the level of a relatively wealthy country of the Third World 

with a per capita GNP US $1,000 for example, we have to make an immense effort. 

Even if we reach that level, we will still be a backward nation compared to Western 

countries. However, at that point China will be a country with a comparative 

prosperity and our people will enjoy a much higher standard of living than they do 

now. (ibidem). 

 

有人担心，如果中国那时候稍微富一点了，会不会在国际的竞争中起很大

的作用？既然中国只是一个小康的国家，就不会发生这样的问题。 (Deng 1994a: 

238). 
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Some people are worried that if China becomes richer, it will be too competitive 

in world markets. Since China will be a country with only a comparative prosperity 

by that time, this will not be the case. (ibidem). 

 

3.2 目前的形势和任务 

The Present Situation and the Task Before Us (discurso de 16-01-1980) 

前不久一位外宾同我会谈，他问，你们那个四个现代化究竟味着什么？我

跟他讲，到本世纪末，争取国民生产总值每人平均达到一千美元，算个小康水

平。(Deng 1994a: 259). 

Not long ago, during a discussion with a foreign guest I was asked: “What do 

those four modernizations of yours really mean?'' I told him they mean that we will try 

to reach a per-capita GNP of US$1,000 by the end of this century, and that we can then 

say our society is fairly well-off. (Deng 1984: 244). 

 

3.3 贯彻调整方针，保证安定团结 

Implement the Policy of Readjustment, Ensure Stability and Unity 

(discurso de 25-12-1980)  

只要全国上下团结一致地、有秩序有步骤地前进，我们就能够更有信心经过二十

年的时间，使我国现代化经济建设的发展达到小康水平，然后继续前进，逐步达

到更高程度的现代化。(Deng 1994a: 356).  

Provided the country is united from top to bottom and our advance is orderly and 

steady, we can be confident of building a moderately developed modern economy in 

two decades and then going on to a higher level of modernization. (Deng 1984: 337). 

 

3.4 中国的对外政策 

China's Foreign Policy (discurso de 21-08-1982) 

我们摆在第一位的任务是在本世纪末实现现代化的一个初步目标，这就是

达到小康的水平。(Deng 1994a: 417).  

The primary task we have set as the initial goal for the realization of 

modernization is to create comparative prosperity by the end of this century. (Deng 

1984: 298). 
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3.5 发展中日关系要看得远些  

We Should Take a Longer Range View in Developing Sino-Japanese 

Relations (discurso de 25-03-1984) 

翻两番，国民生产总值人均达到八百美元，就是到本世纪末在中国建立一

个小康社会。这个小康社会，叫做中国式的现代化。翻两番、小康社会、中国式

的现代化，这些都是我们的新概念。(Deng 1993: 54).  

If, by the end of the century, the annual gross value of industrial and agricultural 

output is quadrupled, and the average per capita GNP reaches US$800, then we shall 

have a society in which people lead a fairly comfortable life. Realizing this society is 

what we call Chinese-style modernization. Quadrupling production, attaining a fairly 

comfortable level of life and Chinese-style modernization are all new concepts we have 

formed. (Deng 1994b: 63-64). 

 

3.6 建设有中国特色的社会主义 

Building a Socialism With Specifically Chinese Character (discurso de 30-

06-1984) 

我们提出四个现代化的最低目标，是到本世纪末达到小康水平。（……）

所谓小康，从国民生产总值来说，就是年人均达到八百美元。（……）中国现在

有十亿人口，到那时候十二亿人口，国民生产总值可以达到一万亿美元。如果按

资本主义的分配方法，绝大多数人还摆脱不了贫穷落后状态，按社会主义的分配

原则，就可以使全国人民普遍过上小康生活。这就是我们为什么要坚持社会主义

的道理。不坚持社会主义，中国的小康社会形成不了。(Deng 1993: 64). 

The minimum target of our modernization programme is to achieve a 

comparatively comfortable standard of living by the end of the century. (…) By a 

comparatively comfortable standard we mean a per capita GNP of US$800. (…) 

China has a population of 1 billion now, and by then it will have reached 1.2 billion. If, 

when the GNP reaches $1 trillion, we were to apply the capitalist principle of 

distribution, most of the people would remain mired in poverty and backwardness. But 

the socialist principle of distribution can enable all the people to lead a relatively 

comfortable life. This is why we want to uphold socialism. Without socialism, China 

can never achieve that goal. (Deng 1994b: 73-74). 
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3.7 我们的宏伟目标和根本政策 

Our Magnificient Goal and Basic Policies (discurso de 06-10-1984) 

我们确定了一个政治目标：发展经济，到本世纪末翻两番，国民生产总值

按人口平均达到八百美元，人民生活达到小康水平。(Deng 1993: 77). 

We have determined a political objective: to quadruple economic production by 

the end of the century, achieving a per capita gross national product of US$800 and a 

better standard of living for our people. (Deng 1994b: 85 ). 

 

3.8 在中央顾问委员会第三次全体会议上的讲话 

Speech at the Third Plenary Session of the Central Advisory Commission of 

the Communist Party of China (de 22-10-1984) 

翻两番的意义很大。这意味着到本世纪末，年国民生产总值达到一万亿美

元。从总量说，就居于世界前列了。这一万亿美元，反映到人民生活上，我们就

叫小康水平…… (Deng 1993: 88). Quadrupling the gross national product will be an 

achievement of great significance. It will mean an annual GNP of US $1 trillion by the 

year 2000. At that time China's GNP will place it in the front ranks of countries. In 

terms of the people's living standards $1 trillion will mean a comfortable life … (Deng 

1994b: 95). 

 

至于人民生活，到本世纪末达到小康水平，比现在要好得多。(Deng 1993: 

89). 

By the end of the century, our people will have a comfortable standard of 

living, much higher than the one they have now. (Deng 1994b: 95 ). 

 

现在我们还要不断地打击刑事犯罪分子，真正到了小康的时候，人的精神

面貌就不同了。物质是基础……(Deng 1993: 89). 

For now, we should continue our efforts to crack down on criminals. But when 

the people really have a comfortable standard of living, their attitude towards life will 

be quite different. Material conditions are the foundation. (Deng 1994b: 95 ). 
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3.9 军队要服从整个国家建设大局 

The Army Should Subordinate Itself to the General, Wich Is to Develop the 

Country (discurso de 01-11-1984) 

我们党的十二大确定的目标是翻两番，现在看来肯定能够实现。翻两番是

个了不起的事情。国民生产总值按人口平均不算多，叫做小康水平；但是就总量

来说，国民生产总值是一万亿美元哪！国家的力量大了。翻两番包含这两个方面

的含义。(Deng 1993: 98). 

The goal set by the Twelfth National Congress of the Party is to quadruple the 

annual gross value of our industrial and agricultural output by the year 2000, a goal 

which, I can say with certainty, will be achieved. This is a matter of utmost importance. 

Although our per capita GNP will not amount to much and will mean only a 

comparatively comfortable living standard, in terms of total GNP, it will mean a 

trillion US dollars! Furthermore, our country will become more powerful. That is the 

double significance of quadrupling our industrial and agricultural output. (Deng 1994b: 

104). 

 

3.10 中国是信守诺言的 

China Will Always Keep Its Promises (discurso de 19-12-1984) 

中国现在制定了一个宏伟的目标，就是国民生产总值在两个十年内，即到

本世纪末翻两番，达到小康水平。(Deng 1993: 102). 

China has set itself the ambitious goal of quadrupling its GNP in two decades – 

that is, by the end of this century – and of reaching a level of comparative prosperity. 

(Deng 1994b: 108). 

 

3.11 和平和发展是当代世界的两大问题 

Peace and Development Are the Two Outstanding Issues in the Word 

Today (discurso de 04-03-1985) 

我可以大胆地说，到本世纪末，中国能达到国民生产总值翻两番的目标，

也就是我曾经跟大平正芳先生讲的达到小康水平 ……(Deng 1993: 105). 

I can say with certainty that, as I once told Mr. Masayoshi Ohira, by the end of 

the century China will have quadrupled its gross national product and reached a level of 

comparative prosperity.  
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(http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol3/text/c1330.html. Acedido a 02-07-14). 

 

3.12 改革科技体制是为了解放生产力 

The Reform of the System for Managing Science and Technology Is Design to 

Liberate the Productive Forces (discurso de 07-03-1985) 

我们奋斗了几十年，就是为了消灭贫困。第一步，本世纪末，达到小康水

平，就是不穷不富，日子比较好过的水平。第二步，再用三五十年的时间，在经

济上接近发达国家的水平，使人民生活比较富裕。(Deng 1993: 109). 

The purpose of our struggle over the last few decades has been to eliminate 

poverty. Our first objective is for our people to lead a fairly comfortable life by the end 

of this century, that is, to reach a level that is neither rich nor poor. Our second 

objective is to approach the economic level of the developed countries in another three 

to five decades, so that our people become relatively well-off. (Deng 1994b: 115). 

 

3.13 政治上发展民主,经济上实行改革 

We Shall Expand Political Democracy and Carry Out Economic Reform 

(discurso de 10-04-1985) 

十一届三中全会以后，我们探索了中国怎么搞社会主义。归根结底，就是

要发展生产力，逐步发展中国的经济。第一步，到本世纪末翻两番，达到小康水

平。第二步，再花三十年到五十年时间，接近发达国家的水平。(Deng 1993: 117). 

After the Third Plenary Session we proceeded to explore ways of building 

socialism in China. Finally we decided to develop the productive forces and gradually 

expand the economy. The first goal we set was to quadruple the GNP and achieve 

comparative prosperity by the end of the century. The second goal was, within 30 or 

50 more years, to approach the level of the developed countries. (Deng 1994b: 122). 

 

3.14 在中国共产党全国代表会议上的讲话 

Speech at the National Conference of the Communist Party of China 

(discurso de 23-09-1985) 

现在人们说中国发生了明显的变化。我对一些外宾说，这只是小变化。翻

两番，达到小康水平，可以说是中变化。到下世纪中叶，能够接近世界发达国家

的水平，那才是大变化。(Deng 1993: 147).  
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People are saying that notable changes have taken place in China. I said to some 

foreign guests recently that these were only small changes. When we have quadrupled 

the gross value of our annual industrial and agricultural output and are comparatively 

prosperous, we can say there have been bigger changes. By the middle of the next 

century, when we approach the level of the developed countries, then there will have 

been really great changes. (Deng 1994b: 146). 

 

3.15 争取整个中华民族的大团结 

For the Great Unity of the Entire Chinese Nation (discurso de 18-06-1986) 

我们的目标，第一步是到二〇〇〇年建立一个小康社会。雄心壮志太大了

不行，要实事求是。所谓小康社会，就是虽不富裕，但日子好过。我们是社会主

义国家，国民收入分配要使所有的人都得益，没有太富的人，也没有太穷的人，

所以日子普遍好过。(Deng 1993: 161).  

Our first objective is to make the nation comparatively well-off by the year 

2000. We cannot set our sights too high; we have to be realistic. Being comparatively 

well-off doesn't mean that we shall live in affluence, but we shall live better than we do 

now. As China is a socialist country, our national revenue will be distributed in a way 

that benefits all the people. There will be neither people who are too rich nor people 

who are too poor, and everyone will have an easier life. (Deng 1994b: 164). 

 

3.16 用中国的历史教育青年 

We Must Tell Our Young People about China's History (discurso de 18-02-

1987) 

既是斗争的过程，也是说服教育的过程，但最终说服不相信社会主义的人

要靠我们的发展。如果我们本世纪内达到了小康水平，那就可以使他们清醒一

点；到下世纪中叶我们建成中等发达水平的社会主义国家时，就会大进一步地说

服他们，他们中的大多数人才会真正认识到自己错了。(Deng 1993: 204).  

Education and persuasion are also a form of struggle. But only our achievements 

in economic development can eventually convince those who do not believe in 

socialism. If we can become comparatively prosperous by the end of this century, they 

will be partly convinced, and when we have turned China into a moderately developed 
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socialist country by the middle of the next century, they will be completely convinced. 

By that time most of them will have recognized their mistake. (Deng 1994b: 204 ). 

 

这个历史告诉我们，中国走资本主义道路不行，中国除了走社会主义道路

没有别的道路可走。一旦中国抛弃社会主义，就要回到半殖民地半封建社会，不

要说实现“小康”，就连温饱也没有保证。(Deng 1993: 206).  

This history teaches us that capitalism would lead China nowhere and that we 

must follow the socialist road – there is no alternative. If China abandoned that road, it 

would return to its semi-colonial and semi-feudal status, and the Chinese people would 

not have enough food and clothing, let alone become prosperous. (Deng 1994b: 206). 

 

3.17 有领导有秩序地进行社会主义建设 

We Must Carry Out Socialist Construction in an Orderly Way under the 

Leadership of the Party (discurso de 08-03-1987) 

我们确定了两个阶段的目标，就是本世纪末达到小康水平，然后在下个世

纪用三十到五十年的时间达到中等发达国家的水平。(Deng 1993: 210).  

The two goals we have set for our modernization drive are: to achieve a 

comparatively comfortable standard of living by the end of the century, and to 

approach the standard of moderately developed countries in another 30 to 50 years after 

that. (Deng 1994b: 210). 

 

3.18 会见香港特别行政区基本法起草委员会委员时的讲话 

Speech at a Meeting with the Members of the Committee for Drafting the 

Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region (de 16-04-1987) 

到本世纪末，中国人均国民生产总值将达到八百至一千美元，看来一千美

元是有希望的。世界上一百几十个国家，那时我们恐怕还是在五十名以下吧，但

是我们国家的力量就不同了。那时人口是十二亿至十二亿五千万，国民生产总值

就是一万至一万二千亿美元了。我们社会主义制度是以公有制为基础的，是共同

富裕，那时候我们叫小康社会，是人民生活普遍提高的小康社会。(Deng 1993: 

216). 

By the end of this century China's per capita GNP will reach between US $800 

and $1,000 – we have hopes that it will be $1,000. I am afraid that China will still rank 
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below 50th place among the more than 100 countries in the world, but there will be a 

difference in its strength. Our population will have reached 1.2 to 1.25 billion, and total 

GNP will be between $1 trillion and $1.2 trillion. Since our socialist system is based on 

public ownership, and since our goal is to achieve common prosperity, we shall then 

have a society in which the people lead a fairly comfortable life – that is, everyone's 

standard of living will have been raised. (Deng 1994b: 214-215). 

 

我们反对资产阶级自由化，就是要保证中国的社会主义制度不变，保证整

个政策不变，对内开放、对外开放的政策不变。如果这些都变了，我们要在本世

纪末达到小康水平、在下世纪中叶达到中等发达国家水平的目标就没有希望了。

(Deng 1993: 218).  

By combating bourgeois liberalization, we mean to ensure that our socialist 

system does not change and that the whole policy and the policy of opening up 

domestically and internationally do not change either. If they changed, we would have 

no hope of building a society in which our people lead a fairly comfortable life by the 

end of this century, or of reaching the level of the moderately developed countries by 

the middle of the next. (Deng 1994b: 217). 

 

3.19 社会主义必须摆脱贫穷 

To Uphold Socialism We Must Eliminate Poverty (discurso de 26-04-1987) 

从一九八一年开始到本世纪末，花二十年的时间，翻两番，达到小康水

平，就是年国民生产总值人均八百到一千美元。(Deng 1993: 224).  

We give ourselves 20 years – that is, from 1981 to the end of the century – to 

quadruple our GNP and achieve comparative prosperity, with an annual per capita 

GNP of US$800 to $1,000. (Deng 1994b: 222). 

 

3.20 吸取历史经验，防止错误倾向 

We Shall Draw on Historical Experience and Guard against Wrong 

Tendencies (discurso de 30-04-1987) 

我们原定的目标是，第一步在八十年代翻一番。以一九八○年为基数，当

时国民生产总值人均只有二百五十美元，翻一番，达到五百美元。第二步是到本

世纪末，再翻一番，人均达到一千美元。实现这个目标意味着我们进入小康社
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会，把贫困的中国变成小康的中国。那时国民生产总值超过一万亿美元，虽然人

均数还很低，但是国家的力量有很大增加。我们制定的目标更重要的还是第三

步，在下世纪用三十年到五十年再翻两番，大体上达到人均四千美元。做到这一

步，中国就达到中等发达的水平。(Deng 1993: 226).  

Our goal for the first step is to reach, by 1990, a per capita GNP of US$500, that 

is, double the 1980 figure of $250. The goal for the second step is, by the turn of the 

century, to reach a per capita GNP of $1,000. When we reach that goal, China will have 

shaken off poverty and achieved comparative prosperity. When the total GNP exceeds 

$1 trillion, the national strength will increase considerably, although per capita GNP 

will still be very low. The goal we have set for the third step is the most important one: 

quadrupling the $1 trillion figure of the year 2000 within another 30 to 50 years. That 

will mean a per capita GNP of roughly $4,000 – in other words, a medium standard of 

living. (Deng 1994b: 224). 

 

3.21 改革开放使中国真正活跃起来 

Reform and Opening to the Outside World Can Truly Invigorate China 

(discurso 12-05-1987) 

我们的目标是到本世纪末，就是再过十三年，达到一个小康社会的水平。

我们进一步的目标是下一个世纪的五十年，达到中等发达国家的水平。(Deng 

1993: 233).  

Our first goal is to achieve comparative prosperity by the end of the century, 

or in thirteen years from now. Our next goal is to reach the level of the moderately 

developed countries in the first 50 years of the next century. (Deng 1994b: 230). 

 

3.22 我国方针政策的两个基本点 

The Two Basic Elements in China's Policies (discurso de 04-07-1987) 

中国在本世纪末摆脱贫困状态，达到小康水平，是可以实现的…… (Deng 

1993: 250). 

I am sure China can shake off poverty and attain a comfortable standard of 

living by the end of the century. (Deng 1994b: 245-246). 
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3.23 一切从社会主义初级阶段的实际出发 

In Everything We Do We Must Proceed from the Realities of the Primary Stage 

of Socialism (discurso de 29-08-1987) 

我国经济发展分三步走，本世纪走两步，达到温饱和小康，下个世纪用三

十年到五十年时间再走一步，达到中等发达国家的水平。(Deng 1993: 251). 

China is developing its economy in three steps. Two steps will be taken in this 

century, to reach the point where our people have adequate food and clothing and lead a 

fairly comfortable life. The third step, which will take us 30 to 50 years into the next 

century, is to reach the level of the moderately developed countries. (Deng 1994b: 247). 

 

3.24 我们干的事业是全新的事业 

We Are Undertaking an Entirely New Endeavour (discurso de 13-10-1987) 

我们的第一个目标是解决温饱问题，这个目标已经达到了。第二个目标是

在本世纪末达到小康水平，第三个目标是在下个世纪的五十年内达到中等发达国

家水平。(Deng 1993: 256).  

Our first objective was to solve the problem of food and clothing, which we 

have now done. The second objective is to secure a relatively comfortable life for our 

people by the end of the century, and the third is to reach the level of moderately 

developed countries in the first 50 years of the next century. (Deng 1994b: 251-252). 

 

3.25 要吸收国际的经验 

We Should Draw on the Experience of Other Countries (discurso de 03-06-

1988) 

改革和开放是手段，目标是分三步走发展我们的经济。第一步是达到温饱

水平，已经提前实现了。第二步是在本世纪末达到小康水平（…）。第三步是下

个世纪再花五十年时间，达到中等发达国家水平……(Deng 1993: 266). 

Reform and opening up are the means by which we shall develop our economy 

in three stages. The goal of the first stage is to ensure that the people have adequate 

food and clothing, and this has been accomplished ahead of time. The goal of the 

second stage is to enable the people to live a relatively comfortable life by the end of 

this century (…). And the goal of the third stage is to reach the level of moderately 

developed countries by the middle of the next century. (Deng 1994b: 261) 
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3.26 在改革中保持生产的较好发展 

We Should Maintain Moderately Rapid Growth of Production (discurso de 

07-06-1988) 

只有深化改革，而且是综合性的改革，才能够保证本世纪内达到小康水

平，而且在下个世纪更好地前进。(Deng 1993: 268).  

Only by deepening reform in every field of endeavour can we ensure that the 

people will live a relatively comfortable life by the end of this century and that more 

progress will be made in the next. (Deng 1994b: 263). 

 

3.27 中央要有权威 

The Central Leadership Must Have Authority (discurso de 12-09-1988) 

过去我们是穷管，现在不同了，是走向小康社会的宏观管理。不能再搬用

过去困难时期那些方法了。(Deng 1993: 278).  

When we were managing the economy in the past, the country was poor. Now 

things are different. We exercise macrocontrol in order to enable the people to live a 

relatively comfortable life. We should no longer apply the methods that were used in 

the difficult times of the past. (Deng 1994b: 272). 

 

3.28 在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点 

Excerpts from Talks Given in Wuchang, Shenzhen, Zhuhai and Shanghai 

(discursos de 18 a 21-02-1992) 

走社会主义道路，就是要逐步实现共同富裕。共同富裕的构想是这样提出

的：一部分地区有条件先发展起来，一部分地区发展慢点，先发展起来的地区带

动后发展的地区，最终达到共同富裕。如果富的愈来愈富，穷的愈来愈穷，两极

分化就会产生，而社会主义制度就应该而且能够避免两极分化。解决的办法之

一，就是先富起来的地区多交点利税，支持贫困地区的发展。当然，太早这样办

也不行，现在不能削弱发达地区的活力，也不能鼓励吃“大锅饭”。什么时候突出

地提出和解决这个问题，在什么基础上提出和解决这个问题，要研究。可以设

想，在本世纪末达到小康水平的时候，就要突出地提出和解决这个问题。(Deng 

1993: 374).  
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To take the road to socialism is to realize common prosperity step by step. Our 

plan is as follows: where conditions permit, some areas may develop faster than others; 

those that develop faster can help promote the progress of those that lag behind, until all 

become prosperous. If the rich keep getting richer and the poor poorer, polarization will 

emerge. The socialist system must and can avoid polarization. One way is for the areas 

that become prosperous first to support the poor ones by paying more taxes or turning in 

more profits to the state. Of course, this should not be done too soon. At present, we 

don't want to dampen the vitality of the developed areas or encourage the practice of 

having everyone “eat from the same big pot”. We should study when to raise this 

question and how to settle it. I can imagine that the right time might be the end of this 

century, when our people are living a fairly comfortable life. (Deng 1994b: 362). 

 


