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ABSTRA CT: Th e translation of a text produced by another culture in the past requires 
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0. Introdu ção: 
O presente artigo pret ende incitar refl exões em torno d e u m p roblema b astante 

pertinente à ciênci a lingüística: a tradução d e um t exto perten cente a u ma outra cultura. 
A discussão aqui proposta diz respeito, sobretudo, às questões d a intertextualidad e e 
interdiscursividade, enquanto recursos metodológicos import antes para a recup eração 
dos sentidos intencionais dos textos d e p artida no  caso de traduções interculturais. 

Deli mitemos logo o objeto esp ecí fico que temos em vista no decorrer deste 
artigo: u m trat ado teórico redigido em sâns crito na Índi a antiga, considerado em sua 
tradição cultural co mo um dos mais i mpo rtantes textos sobre o assunto que sistematiza: 
a teoria e a prática de u ma antiga técnica psico física deno minada yoga que, não obstante 
sua antigüidade, continua a s er p raticada e di fundida, não  ap enas n a Índia, co mo 
também em nosso contexto presente, co m crescente popularidad e, nos meios urbanos 
das metrópoles o cidentais. Este trat ado é intitulado Yogasûtra1, e seu autor é Patañjali. 
E mbora a datação deste texto e de s eu autor constituam motivo de divergên cias entre os 
estudiosos da cultura sânscrita, pod emos s eguramente situar sua v eiculação por volta 
dos séculos IV-II a.C., no ambi ente geográfi co e cultural d a Índia antiga. Sobre seu 
autor, Patañjali, praticamente não há docu mentação biográfi ca.  

Sabemos , de antemão , que de algu ma forma que os lingüistas têm tentado 
sistematizar, u ma tal tradução é, ao final das contas, possível. Mas, dentro de sua 
possibilidade de existência, ela esb arra em obstáculos que exigem do tradutor u m 
"duplo" trabalho de tradução: de um lado, o texto; de outro, a cultura e o contexto , ou o 
conjunto de discursos e valores peculiares à cultura que rev estem este t exto de u ma 
interpretação específica, possível aos memb ros daqu ela co munidad e discursiva. Afinal, 
os pressupostos que aco mpanh am este texto em s eu ambiente de origem n ão são 

                                                                         
1 Nota de trans crição: a transcrição dos  termos s ânscritos (grafados em 

itálico), que segu e a conv enção frances a, foi ad aptada p ara este artigo da seguinte 
forma: as vogais longas são marcad as pelo acento circun flexo , e as vog ais e consoantes 
cacu minais (retro flexas) são marcadas pela oposição dos caracteres entre itálico / 
normal. Os temas  são  apresentados  no singular, s em d eclinação. 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 595-600, 2004. [ 595 / 600 ]



igual mente pressupostos na cultura de chegada: haverá outros em s eu lugar. E rest ará ao 
tradutor a grande dúvida: o  que fazer? 

  
1. Texto e contexto 

Tratamos aqui de u ma experiência concret a de tradução, cujo resultado foi u ma 
dissertação de mestrado: quase quatrocentas páginas , para traduzir um texto de pouco 
menos de duzentas frases. E xagero ou necessidad e? Afinal , afirma a cultura indiana que 
o Yogasûtra é u m tratado  que rep resent a u m darçana. Prov eniente d a raiz s ânscrita 
DRÇ, "ver, observar", o substantivo darçana designa, literal mente, "visão, ponto de 
vista", e é utilizado para designar os seis sistemas ou "pontos de vista" do hinduísmo 
ortodoxo com relação ao ho mem e ao mundo. Os dar çana hindus não são filoso fias no 
sentido ocidental do termo , mas, assi m co mo o pensamento filosófi co, resultam de 
reflexões existen ciais guiadas pelo logos ou "razão ", desd e que suas conclusões e 
sistematizações encont rem apoio também nas escrituras sagradas  (os Veda e as 
Upanisad). O Yoga é u ma destas visões, e o Yogasûtra, u m co mpêndio de postulados 
fund amentais de u m sistema ordenado, cri ado e mantido por u ma cultura e u ma visão de 
mundo especí ficas. E xplicam-se então as páginas excedentes do tradutor: tradu ziu-se 
u m texto co m ext ensos co mentários, explicitando-se todo um campo discursivo que a 
ele subjaz. 

Aliás, a prática do co mentário ao texto  é part e da cultura sâns crita, ao  menos 
no que concerne aos textos de caráter "técni co", aquel es que descrevem u ma teo ria ou 
ensinam algo a alguém: da medicina à arte de domar elefantes, da cerimonialística à 
gramática, todos os tratados sânscritos receberam comentários e elucidações posteriores. 
Isto porque, d evido ao caráter eminentemente oral da cultura s ânscrita, os sab eres 
essenciais fo ram sintetizados em frases extremamente con cisas, os sûtra, que d everi am 
ser memorizadas  e recitadas po r todos os  aprendizes , e trans mitidas o ralmente, apenas 
de mestre para discípulo, ao  longo das gerações. (Esta prática milen ar é at é hoje muito 
valorizad a na Índia: nenhu m pandit ou sábio é digno deste título se não for capaz de 
repetir de cor, integral mente e em sânscrito, os tratados fund amentais de sua área de 
conheci mento .) Cada sûtra de que se co mpõem est es tratados constitui, portanto, u m 
conceito ou corpo de id éias redu zido ao máxi mo , que, co mo nu ma fórmula matemática, 
representa uma conclusão sintética d e determinada teoria e de s eus experimentos, e não 
o caminho perco rrido pelo  raciocínio até tal conclusão; este dev e s er recuperado na 
exposição oral  do texto  pelo mestre.  

Não obstante as exigên cias de memorização d a oralidade, por u ma 
preocup ação de preserv ação, os textos mais import antes começaram a ser registrados 
também por escrito, prov avel mente j á nas pro ximidad es da era cristã, e assi m foi 
facilitado o trabalho de produ ção e anexação de inú meros  co ment ários escritos a cada 
sûtra, ao longo dos séculos seguintes. Estes comentários, muitas vezes reprodu ções das 
explicaçõ es e respostas a questionamentos surgidos no decorrer da trans missão oral dos 
textos, constituem hoje, ao l ado d a memória dos velhos pandits, u ma preciosa e 
indispensável fonte de informações  para os pesquisado res  e estudiosos.  

De acordo co m os comentários sâns critos "d e autorid ade" sobre o Yogasûtra – 
sobretudo o mais importante, o Yogabhâsya, d e Vyâsa (apro x. VI d.C.) –, o Yoga 
darçana está associado a outro dos seis darçana ou "pontos d e vista" hindus, o 
Sâmkhya darçana : os dois sistemas  se compl ementam e dialogam entre si, e os textos 
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de u m remetem, inevitav el mente, a pressupostos teó ricos fornecidos pelo out ro. E m 
suma, o que temos aqui é uma intertextualidad e qu e exige ser notad a, u m cont exto 
especí fi co apontado pela cultura num dialogis mo, ora oculto nas entrelinhas, ora 
mostrado nas citações, ent re dois sistemas ad mitidos co mo co mplementares. É claro que 
o discípulo que recebia o Yogasûtra recitado pelo mestre já conh ecia os vinte e cinco 
tattva ou princípios reais enu merados pelo Sâ mkh ya, caso contrário não entend eria 
nada, po r exemplo, do segundo capítulo, sem cont ar que o samâdhi, objetivo final, e na 
verdade único, de tod as as práticas do yoga, lhe pareceri a u m v ago horizonte, perdido à 
distância e oculto po r espesso nevoeiro . (Aliás, não  é isso  que é o  samâdhi para a 
maioria dos p raticantes de yoga do mod erno  ocidente urbano?)  

Como  podemos observar, a tradução d este texto s ânscrito associa em si todas 
as características desejáveis ao trabalho de u m lingüista e, ironicamente, indesejáveis ao 
tradutor preocupado co m u ma si mples substituição de significantes: trata-se de u m t exto 
redigido há pouco mais de dois mil anos atrás , nu m ambi ente cultural e ideológico 
absolutamente diverso do nosso, e, curiosamente, dirigido a u m grupo situado à marg em 
da sociedade da época — os yogin, rebeldes des ertores do sistema de castas e de 
quaisquer instituições sociais ou ideológicas de seu t empo, refugiados nas flo restas e 
locais de difí cil acesso , e dedicados à preservação d e u m conheci mento “ proibido” 2, 
sintetizado neste e em outros textos que, felizment e, foram preservados até hoje. Dentro 
desta fechada co munid ade discursiva ci rculam o Yogasûtra e os tratados da teori a do 
Sâmkhya co mo discursos autorizados de seu s aber – t extos co mpostos de fo rma a 
somente s erem passíveis de interpretação pelos membros d e sua própria formação 
discursiva, por exp ri mirem um vo cabulário teórico, cujas bases e matrizes de sentido 
são determinadas pelos sistemas que as fundamentam. Trata-s e de u ma situação cultural 
sem dúvid a bastante divers a daquela exibida no presente, onde o yoga – construção de 
u ma outra cultura – é i mportado da Índia, mas não se decodi ficam seus valores, nem se 
comp reende o ponto de vista hindu que permitiu, aliás, que o yoga existisse. O resultado 
disso é u ma adaptação grossei ra, grotes ca, que faz rir – ou  chorar! – um "legíti mo " 
yogin hindu.  

O processo de tradução de u m discurso produ zido por outra cultura geral mente 
apres enta estes fo rtes mecanis mos d e adaptação ideológica, resultando, na maior p arte 
das vezes , nu ma interpretação bastante distante daquela suscitad a pelo mes mo discurso, 
quando inserido no contexto dos interlocutores para os quais foi produ zido. Assim, as 
leituras e interpretaçõ es d adas, atualmente e em nosso contexto , à tradi ção do yoga 
representada pelo texto de Patañj ali, são inevitáv eis releituras e re-interpretações 
fund amentad as em outros pressupostos culturais e ideológicos . Por um l ado, é evidente 
que toda tradução, em últi ma instância, é u ma interpretação. N ão obstante, já 
acu mulamos conheci mentos lingüísticos e teorias de discu rso suficientes p ara 
desempenhar com mais cuidado  e maior acuidad e uma tal  tarefa. 

Veri ficamos, portanto , que a recup eração dos contextos que propiciaram o 
surgi mento e v eiculação d e det erminado texto — reco rrendo-se p ara isso a referências 
não apen as históricas como também textuais e intertextuais — rev ela-se fundament al 
para u ma proposta de tradução d e u m t exto produzido por outras formações discursivas 
                                                                         
2 Substituiríamos também este termo por “ secreto”, con forme as catego rias de 
veridicção da teo ria do  discurso: aquilo que é, mas  que não par ece. 
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e culturais, em outros espaços e tempos. So mente atrav és de uma l eitura intertextu al 
destes tratados sânscritos é que consegui mos final ment e isolar de seus termos a 
ambigüidade de conot açõ es do l éxico sânscrito, e apro xi marmo-nos dos  conceitos 
especí fi cos a que se referem, enqu anto termos “ técnicos”, que no meiam elementos do 
sistema t eórico Sâ mkhya-Yoga , e que não possuem equival entes diretos em nossa 
língua, nem em nossa visão  cultural de mundo. 

 
2. A  questão  semântica 

Como  podemos notar, o texto "técnico " de outra cultura, aquele que expõe 
teorias e áreas de conh eci mento in existentes na cultura de ch egad a, resiste à t radução, 
trazendo  à tona questões de cunho  semântico . Parte d e seu  vocabulário "t écnico" 
simpl es mente não  possui designações correspondentes na língua e na cultura de 
chegada: por exemplo, o termo sâns crito samâdhi, o objetivo do yoga, não possui objeto 
correspondente em nossa cultura de chegada. Não temos o objeto cultural, e port anto 
não temos a designação. Uma das soluções encontradas , e que não é das piores, é 
simpl es mente empr estar a designação sânscrita. Mas , se a preocup ação do tradutor é de 
caráter cognitivo – co mo foi o caso especí fi co d e nossa t radução do Yogasûtra –, se o 
que ele busca traduzir é o sentido referido pelo termo em sua co munidad e discursiva de 
origem, ele d everá recorrer a alguma forma de explicitação  deste sentido 3.  

Dentro desta p roposta de tradução cognitiva, um pro cedi mento que provou ser 
fecundo na investigação dos sentidos expressos pelo texto sânscrito foi o estudo mais 
apro fund ado das teo rias expost as no texto — o Sâ mkh ya e o Yoga — , con forme 
descritas em seus p róprios tratados sâns critos, e conforme esclarecidas nos comentários 
autorizados p ela tradição indiana, e a eles anexados ao longo dos séculos. Diante da 
questão “ Qual seria o universo d e referentes dos quais este tratado se apropria?”, 
buscou-se assi m a resposta nas próprias construções do real eng endradas por estas 
mes mas  teorias. D eixando u m pouco d e lado  o instru mental  bibliográfico de t erceiros, 
solicitamos ao outro que descrev esse a si mesmo, motivados talvez, co mo BLIKSTE IN, 
pela cren ça de que...  

 
“ ...u ma d escri ção s emântica qu e se pret endesse exaustiva e su fi ciente 

deveria ab rang er os elementos da práxis que mod elam a percepção / cognição e 
geram a signi ficação do  mundo.” (BLIKSTE IN: 1983; 59)  
 
O trabalho de tradução de u m texto produ zido por outra cultura não é, d e fato, 

u ma simples questão de substituição de "palav ras ". No caso dos termos “técnicos” 
presentes nesta tradu ção do Yogasûtra, preo cupamo-nos , não co m a d esignação, n em 
com a si mples reprodu ção dos termos sem correspondência na língua de cheg ada, e nem 
com uma correpondên cia eti mológica “ exata”, mas, aci ma d e tudo, preo cupamo-nos 
com o sentido. Muitas de nossas traduções fo ram expressões que cunhamos para sugerir  
i mediatamente “ algo” do conceito dos termos nos sistemas (co mo em “ matriz 
feno mênica” para prakrti e “ ser incondicionado” para purusa) – e jamais sem u ma 
                                                                         
3 Na definição de COSERIU (1982:159): "O sentido é o conteúdo particular de u m texto 
ou de uma unidade textual, na medida em que est e conteúdo não coincid e si mples mente 
com o significado e co m a designação." 
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elucidação teórica de tais conceitos. Foram raros os casos em que p reservamos algu ma 
relação eti mológica entre os termos das duas línguas , sânscrito e português (co mo, por 
exemplo, nos casos de manas, d a rai z MA N, "pensar, mentalizar", t raduzido co mo 
“ mente”, e citta, da raiz CINT, "s er ciente de", e que corresponde ao português 
“ consciência”). Mas, mes mo n estes casos, preocup amo -nos em dei xar b em clara a 
conceituação esp ecífica que os termos traduzidos, “mente” e “ consciência”, possuem no 
interior dos sistemas em análise.   

Com o propósito de exempli fi car este procedi mento de conceituação, de 
recup eração de sentidos, n a análise e tradução do  trat ado de Patañjali , sel ecionamos o 
segundo sûtra do primeiro capítulo do texto Yogasûtra, que est abelece a d efinição 
"clássica" de yoga . Neste, lemos: 

 
"yogas citta-vrtti-nirodhah" 
 
Ou seja, yoga é citta-vrtti-nirodhah. Esta exp ressão é um co mposto no minal, 

recu rso sânscrito exaustivamente empreg ado neste texto – qu e pri ma pela concisão – , e 
onde os termos det erminantes antecedem o d eterminado. O últi mo t ermo do co mposto, 
a palavra sâns crita nirodha, significa “ controle, supressão, restrição, ou destruição ”. 
Vrtti vem da raiz verbal VRT , d entre cujos signi ficados  encont ramos: “ mover em 
círculos, girar, estar em atividad e”. Esta raiz é correlata do lati m vortex e do português 
vórtice, e a i magem que sugere é a mes ma: o turbilhão incess ante, a violência da 
precipitação dos movi mentos, a ausênci a de repouso. Por enquanto então , temos que 
yoga é a cessação ou supressão (nirodha) — cab eria ressaltar, voluntária — do 
turbulento e incess ante vórtice de atividades, funçõ es ou movimentos de citta (citta-
vrtti). 

Aqui deparamos com o p rimeiro “termo técnico”: citta. Se si mples mente 
procurarmos num dicionário d e sânscrito por su a tradu ção, encontraremos: “ atenção, 
observação”, ou ainda “ pensamento, reflexão, i maginação”, ou  ainda “ inteligência, 
razão”. Co mo já dissemos, citta provém da raiz CINT, e co rrespond e eti mologicamente 
ao português "consci ência". Esta foi, aliás, a tradução que propusemos: "Yoga é a 
supressão dos movi mentos da consciên cia". Mas o  problema não s e resolv e nesta 
instância. Se procu rarmos o conceito de citta ou "consci ência" n a teoria dos sistemas 
Sâmkhya e Yoga , perceberemos qu e citta possui aí um signi ficado preciso: o termo 
nomeia o grupo formado pelos três primeiros estágios de desdobramento feno mênico ou 
princípios (os tattva, que são vinte e cinco no total, segundo o Sâmkhya)  —, e que 
juntos formam o substrato fundamental da consci ência humana. Citta é o princípio 
resultante de u ma associação entre ahamkâra — u m princípio de individuação que gera, 
no universo, a separação entre sujeito e objeto — e mahat, o "grand e" ou o primeiro 
princípio da mani festação feno mênica, de acordo co m o Sâmkhya-Yoga-dar çana: a 
inteligência que testemunha os fenô menos, ou “ intelecto puro”. Esta asso ciação gera, 
por sua v ez e co m relação ao lado subjetivo das mani festaçõ es, o  terceiro p rincípio da 
consciênci a: manas, a "ment e" (responsável pelas  percep ções s ensoriais). Isto signi fica 
que, no indivíduo humano , citta engloba toda a personalidad e individual, todo o 
conteúdo da mente, a consciên cia em todos os seus estados (cons ciente, inconscient e e 
subconsciente) e em todas as suas manifestações (trabalho intelectual , emotividade, 
sono, memória, fant asia, etc.) . Esta, é claro, é uma exposição bastant e sumária dos 
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elementos teóricos que constroem estes conceitos. Pretend emos  por hora apenas 
demonstrar que o termo citta, assi m tecnicamente definido , não possui equivalente 
direto em nossa língua. Traduzimos o termo por "consci ência", mas não sem antes 
sintetizar toda a teori a do Sâ mkhya  que o estabelece. 

E m suma: não obstante algumas consideraçõ es lingüísticas que afirmam que 
trabalhar sobre a intert extualidade e a interdiscursividad e é algo muito vago  para o 
lingüista, já que tais elementos existem desd e Adão e Eva, o fato é que, nu ma tradu ção 
intercultural de u m texto teórico pertencente a uma teoria inexistente na cultura de 
chegada, a recuperação de intert extualidades e interdiscursividades torn a-se 
procedi mento fundamental, e o qu e é considerado co mo "tradução  literal" do texto em 
si, na sua imanência, sem referências e explicaçõ es, torna-se a tradução menos literal 
possível, justamente aquela cap az d e subverter co mpletament e os sentidos intencion ais 
do texto. Isto porque faltam à leitura feita pel a cultura de cheg ada os pressupostos 
presentes na leitura da cultura de partida, e o resultado do texto literal ment e traduzido é 
outro texto bem di ferente. Por esta razão defendemos que u ma tal tradução deve ser 
exaustivamente co mentad a, se quis ermos, ao final da mes ma, co mpreender d e fato o 
que é e a que se propõe, po r exemplo, o objeto  cultural  co mplexo denominado yoga.  

Neste processo acabamos por tradu zir, não u m texto de uma cultura, mas traços 
de u ma outra cultura, com suas visões e comportamentos, que dão sentido, entre outros, 
a este texto. E , i mbuído da recup eração dos sentidos i mplicados , o texto final mente não 
só pode fazer sentido ao leitor da cultura de chegada, mas pode lhe fornecer também u m 
"grande" sentido, um s entido que contribui para seus sentidos p révios em to rno das 
mes mas questões, u m acrésci mo aos seus saberes culturais, u m hon esto diálogo 
intercultural, quem sabe agora desprovido, final mente, de tantos pré-conceitos outrora 
lidos. 

  
  

RESUMO: A tradução de um texto produzido por outra cultura no p assado exige do 
tradutor u ma pesquisa do universo cultural e u m resgate das referên cias e relações 
estabelecidas pelo texto co m outros discursos . O pres ente artigo sintetiza tais refl exões, 
com base nu m trabalho  de t radução do tratado sâns crito Yogasûtra. 
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