
 
NO TA PARA U MA TRA DUÇÃO: A PRE SEN ÇA DO MITO DE KÂMA E  RATI N A 

CO MPOSIÇÃO POÉTICA  DO  GÎTAGOVINDA DE JAYADE VA∗  
(NOTE TO A TRAN SLA TION: P RESENCE O F MYTH OF KÂMA AND RA TI IN  

THE  POETIC WORK GÎTAGOVINDA  OF JAYADEVA) 
 

João  Carlos Barbosa GON ÇAL VES (Universidade de São Paulo) 
 
 
ABSTRA CT: The purpose of this work is to investigate the presence of the m yth of 
Kâma and Rati in the Gîtagovinda of Jayadeva in order to discuss the translation of this 
sanskrit poem to portuguese.  

 
KEYWORDS: translation, sanskrit, myth, culture 

 
 

 O Gîtagovinda, que d esde há pouco mais de dois séculos vem sendo lido em 
traduções  ocident ais1, conta u m episódio de amor entre Govinda, figura mítica cujo 
nome se alterna co m Hari , Krsna, Mâdh ava e outros para se referir a uma encarnação de 
Visnu, pilar correspondente à função da manutenção cósmi ca n a célebre tríade do 
panteão hinduísta, e Râdhâ, u ma pastora da floresta de Vrndâvana, que, segundo a 
literatura épica, é convencional mente casada co m u m pastor de no me Ayan aghosa, ao 
mes mo tempo em que é a amante preferida de Govinda. E m sua cultura natal, onde v em 
sendo rep res entado co m músi ca, canto e dança, desd e data pró xi ma à época de sua 
composição, suas can ções são apreciadas até os dias de hoje, sobretudo pelos adeptos do 
visnuísmo , a quem produz grande entusiasmo. 
 A partir deste breve perfil do Gîtagovinda e de seus personagens centrais, 
pode-se entrev er alguns dos fatores que formam o co mplexo  intercâmbio desse poema 
sânscrito co m o  universo cultural que o recebe. O conceito de encarnação divina 
(avatâra), a celeb ração devocional da vida amo rosa da divindade (madhurabhakti) , o 
prazer sexual externo ao cas amento (parakîyârati) são referên cias que ecoam de 
i mediato como el ementos em que se investem significados di ferentes nas duas culturas. 
Construçõ es culturais como essas, ao s erem transplant adas d e um univ erso para outro, 
encontram a seu redor u m conjunto de valores alheio ao qu e lhes produz sentido em seu 
universo de partida. É necessário , portanto, que as concepções que estruturam essa obra 
da literatura sâns crita sej am notadas n as relaçõ es que possu em no interior d e seu 
universo original, em que cad a elemento cultural en contra s eu valor no conjunto das 
associaçõ es co m os demais elementos d essa cultura.  

                                                                         
∗ Neste artigo, a transliteração para o sânscrito utiliza o contraste entre o tipo normal e o 
itálico para indicar as cacu min ais, o anusvara e o visarga, o acento circun fl exo para as 
vogais longas e o  cê cedilhado p ara a sibilante palatal . 
1Sobre as t raduçõ es o cidentais, Quellet (1978: 555-558) lista dezoito, em alemão, 
espanhol, francês, inglês, italiano e lati m, mencion ando a de William Jones, 
Gîtagovinda or the songs of Jayadeva, co mo  a pri meira, publicada em 1792. 
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 Sob este ponto-d e-vista, a travessia do casal mítico Kâma e Rati at ravés do 
Gîtagovinda constitui um elemento textual que exige d a tradu ção do poema um esforço 
em reconstruir n a língua de cheg ada o co rpo de relações estruturado pelo texto 
sânscrito. São os vocábulos que dão no me a ess as divindades os indícios formais que 
fornecem a b ase para o exame desse probl ema de t radução: o substantivo mas culino 
kâma possui três campos de sentido que interess am na co mposição de Jayadeva, 1) o 
desejo personi ficado2; 2) d esejo, anseio , objeto d e d esejo, desejo s exual; 3) o amo r ou 
desejo, enquanto con ceito relativo a um objetivo do total de quatro que o ser humano 
deve atingir. Igu al mente p ara o substantivo feminino rati, i mportam três campos de 
sentido: 1) o prazer personi ficado ou a deusa do prazer, consorte de Kâma; 2) prazer, 
prazer sexual, união sexu al; 3) na teori a estética, elemento constituinte da emo ção 
erótica. Somente os dois primeiros itens d e cada substantivo, a s aber, d esejo, prazer 
amo roso e suas p ersoni ficações, estão empregados co mo  pri meiro  plano d e sentido no 
Gîtagovinda. 
 O uso dos substantivos kâma (e s eus sinôni mos) e rati nem s emp re traz 
demarcado o limite entre os sentidos correspond entes à abstração e à personi fi cação, 
i.e., a constru ção do texto do Gîtagovinda comporta muitas vezes u ma dupla 
possibilidade de signifi cado nesses nomes, o qu e traz co mo resultado a necessidade de 
traduzir os vocábulos sânscritos por vocábulos de mes mo gênero no português, u ma vez 
que é i mport ante manter na acepção dos sentidos abstratos a possibilidade de eles 
significarem as p ersoni ficações mas culina do  desejo e feminina do prazer, e vi ce-versa . 
 A i mport ância dessa opção de tradu ção  é justificada para além dos li mites da 
estilística, ela tem po r fundamento uma busca em reproduzir em noss a co mposição a 
intrincada arquitetura formada pela junção entre as referênci as míticas e as referências 
abstratas contidas no t exto sânscrito. A exemplo de um número elev ado de ob ras da 
literatura sâns crita, a nosso ver, está em torno da comp reensão do valor do mito em sua 
relação co m as outras esferas do sab er u m dos problemas mais fas cinantes do transporte 
intercultural desse texto sânscrito. Muito conheci mento já se produziu para analisar o 
mito e classi ficar seu  pap el dentro d as soci edades  e, aind a que esse conheci mento seja 
indispensável para o estudo da significação de u m t exto como o Gîtagovinda, para o 
objetivo presente é necess ário lemb rar da cont ribuição de Ernst Cassirer a respeito desse 
tema. Contra a linha de teóricos dispostos a ver o mito co mo u m estágio de mentalidade 
humana pré-lógica, ele argu menta ao lado de Malinovski, que mes mo nas soci edades 
em que o mito desemp enha u m p apel d e i mportân cia central , há uma es fera secular 
comp atível co m a es fera reconh ecid a co mo lógica, e que, portanto , não é possível ser 
bem-sucedido na compreensão dessas culturas, se p artirmos do pressuposto de "u ma 
                                                                         
2Designam o desejo personificado , no Gîtagovinda, os seguintes epítetos, dos quais 
alguns podem tamb ém referir-s e à noção abstrata de desejo: atanu, ananga, vitanu: sem-
corpo; asamabâna, asamaçara: de-número-í mp ar-de-flech as; kandarpa: que-in flama-
também-os-deuses (hipotético); kusuma viçikha, kusumaçara: que-tem-flores-po r-set as; 
cûtasâyaka: que-tem-a-flo r-de-mangueira-co mo -flecha; pañcabâna: que-tem-cinco-
fl echas; puspâyudha: armado-com-flores; madana: in ebriante; manasija, manoja, 
manobhû: nascido-da-mente; manmatha: que-inebria-a-mente; ratinâyaka: seguidor-de-
rati; ratipati: esposo-de-rati; e çambaradârana:  algoz-do -demônio-ça mbara (Moni er-
Williams, s.v .) . 
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absoluta heterogeneidad e entre a nossa lógica e a do espírito primitivo " (1995: 77)3.  A 
afirmação de Cassirer aponta para o fato de qu e há uma het erogeneidade interna nas 
sociedades , i.e., as mod alidades de pens amento, trans critas aci ma co mo "nossa lógica" e 
"espírito mítico", oco rrem in presentia nas soci edad es onde o mito des empenha u m 
papel fundament al. Do ponto-de-vista lingüístico, deve-se notar que essas duas 
modalidad es são duas possibilidades de construção de sentido4, e, sob esse aspecto, o 
poema de que trat amos é u ma construção co mplexa, que co mpo rta as duas modalidades 
de significação, fazendo convergir, no caso dos termos analisados, sobre o mes mo 
vocábulo os dois modos  de constru ção do sentido . 
 Composto  nessa linguagem co mplexa, n a construção poética do Gîtagovinda, 
aquilo que para u ma leitura estrangeira pode corresponder a u ma delimitação vag a entre 
os conceitos abstratos de d esejo e prazer amoroso e suas personi ficações , no sistema 
cultural sânscrito, trata-se de u m efeito d e polissemia que se sustenta sobre dois modos 
diferent es de significação . É u m exemplo a estrofe 22 da parte 7 (7.22), em que a 
pastora Râdhâ, em u m momento de solidão, tomada pelo ciú me, descreve co mo 
Govinda estaria se deleitando co m outra mulher:  
 
 "Sobre a face contente, inclinada ao b eijo e com  o des ejo pujante,
 eriçado, ele risca um sinal com almíscar  - f eito o cervo  [inscrito] no luar." 5 
 
 Note-se que, no texto sâns crito, o composto no minal samudita-madane 
corresponde, n a tradução acima, à idéia relativa ao desejo. Ness e co mposto, madana, 
cujos sentidos são "p ai xão ", "amor" ou "d eus do amor" (Monier-Williams , s.v.), está 
adjetivado por samudita - adjetivo construído co m o partícipio passado da raiz v erbal i, 
"ir", prefi xad a por sa m, qu e traz no ção de agregação  e por ud, que traz a noção de 
elevação - que signi fica "su rgido", "alçado ", "elevado ". No plano de signi ficação não 
mítica, a constru ção qu e diz "o rosto d a amante, que traz o d esejo elevado " traz co mo 
sentido a intensidade do desejo passional, figurativizada n a expressão facial que 
demonstra u m senti mento ardent e pelo amante. Por outro lado, é sânscrito também di zer 
que quando alguém sent e des ejo, o desejo personi ficado  exerce sua influ ência sobre 
essa pessoa. Portanto, nos ambi entes amorosos do Gîtagovinda, que tantas vezes vê o 
desejo personi ficado em pl ena atuação , quando  um rosto d e um amante ou d e u ma 
                                                                         
3Cassirer apresent a as normas  legais co mo exemplo de elemento cultural que se realiza 
em p aral elo à constru ção mítica (1995: 77). No período bramânico da cultura sânscrita, 
pode-se to mar co mo exemplo os prâtisâkhya e os nirukta, tratados de fonologia e de 
etimologia, p roduzidos pelo mes mo grupo de usu ários do Rgveda, antologia de poemas 
míticos de posição central nessa sociedad e, atestando-nos o desenvolvi mento das 
ciências  da linguagem ao l ado da produ ção e da valorização do  saber mítico. 
4Lót man e Uspenskii, em "Mito , no me e cultura" (cf. bibliografia), estabel ecem co mo 
característica da signi ficação mítica o monolingüis mo, em qu e a d esignação ocorre a 
partir do uso de um mesmo patamar da linguagem ("o mundo é u m cavalo "), e co mo 
característica d a signi ficação não mítica, a plurilingüismo ou  a metalinguag em, qu e se 
dá por meio do  uso de p atamares di ferent es da linguagem ("o mundo  é matéria"). 
5samuditamad ane ramanîvadan e cumb anav alitâdhare | mrgamadatilakam likh ati 
sapulakam mrgamiva rajanîkare || 7.22 || (Miller, 1984). 
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amante traz o "desejo el evado ", entenda-se também qu e a personificação do desejo 
realizou  sua pot ência, o qu e faz co m que su a elevação carregu e o  sentido de 
superioridade, passível de ser figu rativizada como u ma vitóri a sua na missão d e açular 
as cri aturas, e os deuses tamb ém, em suas relações  mútuas, co m vistas a renovar a 
criação cósmi ca. 
 A respeito do poder que Kâma exerce sobre as pessoas e de seu papel na 
criação, é importante considerar sua trajetória dentro da mitologia sânscrita, que pode 
ser bem exempli ficad a pelo seguinte fragmento do Çivapurâna, em que Brah ma, o 
criador na tríad e hinduísta, se dirige a ele depois de trazê-lo à existên cia:  
 

"Sob esta forma e com tuas cinco flechas de flores, tens o poder de 
enamorar e fascinar hom ens e mulheres e, assim manter o eterno dever da 
criação (37). ... Invisível , podes adentrar os corações das criaturas, instigar 
sentimentos intensos de prazer e manter  as atividades da  criação , que devem 
durar para sempr e (40)."6 

 
 Paralelament e, a concepção de desejo enquanto noção abstrata goza tamb ém de 
u m v alor el evado na tarefa d a criação cós mica, con forme pode s er obs ervado  nesse 
trecho, em nossa tradu ção , do hino 10.129 do Rgveda, que trata do acontecimento da 
criação:  
 
 ( ...)  era tr eva  frente treva o culta / era água tudo irreconh ecível  
 era vá cuo coberto de vazio / de má ximo calor nasceu o  uno ( 3) 
 sobre ele con vergiu ans eio [kâ ma] / jorro primordial da mente ( ...)7 
 
 Nesse hino cosmogônico, cuja antigüidade sup era em mais de u m milênio e 
meio a narrativa épica citad a anteriormente, para o substantivo kâma atribui-se apen as o 
sentido abstrato d e "des ejo ", "anseio ", "volição", etc. O qu e se nota, ap esar da extensa 
distância temporal e d a diferença de elabo ração lingüística na abord agem dos dois 
textos relativos à existência do cos mo, é uma pro funda afinidade no que diz respeito à 
i mportân cia designada ao papel de kâ ma na criação cósmica, sej a em s eu princípio, seja 
em sua manutenção. As concepções de des ejo, qu e têm no sânscrito o  vocábulo  kâma 
como expressão principal, instigando os sentimentos de prazer ou considerado como 
jorro primordial da mente , s ão referên cias mítica e psíquica que atuam em u ma 
cooperação mútua realizad a pelo poder d e múltipla significação  do texto  poético . 
 Da mes ma forma, para o substantivo rati, no Gîtagovinda, ocorre u m uso que 
se sustenta sobre a concep ção mítica que envolve o sentido abstrato de prazer sexual. 
De no me derivado da raiz v erbal ram, entre cujas acep ções encontramos os sentidos de 
"ter prazer", "del eitar-s e", "divertir-se" e "ter relação sexual " (Monier-Williams, s .v.), 
Rati, co mo divindade feminina associad a ao p razer carnal, é descrita na literatura épica 
                                                                         
6Rudrasamhitâ, II.2.37 e 40. Assim como as outras citaçõ es desse texto, a tradução é de 
nossa respons abilidade, a partir da versão  inglesa d a edição  de Shastri (cf. bibliografi a). 
7 tama âsîttamas â gûdhamagre 'praketam salilam  sarv amâ idam | tucchyenâbhvapihitam 
yadâsît tapasastan mahinâj âyataikam ||3|| kâmast adagre samavartatâdhi manaso retah 
prathamam yad âsit | (Aufrecht , 1955). 
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como uma mulher cap az d e fas cinar at é mes mo os sábios ,8 destinada pelo deus Brah ma 
a ser a co mp anheira de Kâma,9 auxiliada pelos gestos charmosos femininos, assi m co mo 
pelas 64 artes.10 No Gîtagovinda, essa caract erização  de Rati colabora para a produção 
de u ma contigüidade entre o plano das emoçõ es e gestos amorosos , presentes co m muita 
intensidade nesse poema, e o plano dos seres míticos que interferem ness as relações 
humanas. Essa contigüidade está amparada pela morfologia sânscrita, u ma vez que os 
gêneros dos substantivos kâma , e seus correlatos, e rati confirmam a concepção d e que 
o desejo  e o prazer formam um casal.  
 Diante dessas observações, torna-se produtivo para a tradu ção trazer ao âmbito 
da morfologia as marcas que indicam a presença do casal mítico. Noutras palavras, é 
necessário que a língua de chegad a ofereça os substantivos masculino e feminino que 
sejam passíveis de co mpo rtar a alusão às personi ficaçõ es que envolvem os senti mentos 
amo rosos dentro da estrutura n arrativa do  poema Gîtagovinda. 
 Comp reendendo a tradução sob esse aspecto, a op ção foi compor o par "amor" 
e "pai xão ", resgatando do rep ertório da língua portuguesa u m uso qu e co mbina co m 
muita freqüência esses dois vocábulos co mo complementares na express ão das emoções 
que permeiam as relações de cas al. Utilizados em correspondência com as relações 
estabelecidas pela estrutura construída sobre as figuras de Kâma e de Rati, esses dois 
vocábulos, qu ando investidos do s entido mítico p res ente no Gîtagovinda, p assam a ter 
em seus g êneros u m v alor d e s entido em meio  à constru ção  lingüística da tradução . 
 É u m exemplo do emprego do português "paixão " pelo sânscrito rati o trecho a 
seguir, que co rresponde a u ma fala da amiga de Râdhâ, cujo intuito é incitar a pastora a 
entregar-se aos des frutes amorosos junto a Mâdh ava e a abandonar os senti mentos de 
ciúmes e ressenti mento que se interpunham co mo obstáculos para esse en contro adiado: 
 
 "Goza com o riso  ardente da paixão  sobre o rosto, 
 no templo de prazer  que é o leito do  lindo bosque, 
 Ó Râdhâ, entrega -te junto a  Mâdha va."  (Gît., 11.14)11 
 
 Essa fala instigadora da amiga de Râdh â encabeça u ma seqü ência de dizeres 
que enu meram os atributos femininos que a pastora deve ostentar no encont ro al mejado. 
Entre ess es atributos figu ram "o colar arquejant e sobre os seios ", "o corpo d elicado 
como u ma flor", "ancas largas e indolentes",12 que, se do ponto-de-vista estético 
correspondem ao repertório relativo à emoção erótica (çrngâra-rasa), do ponto-de-vista 
mítico, figuram como os "gestos charmosos femininos", auxiliares de Rati. Essa 
seqüência de associações co m u m campo de sentido perten cente ao universo mítico que 
envolve a personi ficação feminina do p razer amoroso reforça, no co mposto nomin al 
rati-rabhasa-hasita-vadane ("rosto-que-tem-u m-sorriso-ardente-de-pai xão"), a 
                                                                         
8Çivapurâna, Rudrasamhitâ, II .3.53 . 
9Çivapurâna, Rudrasamhitâ, II .4.4 . 
10Çivapurâna, Rudrasamhitâ, II , 4, 49. 
11mañjutarakuñjatalakelisadan e | vilasa ratirabhasahasitavadane || praviça râdhe 
mâdh avasamîpamiha || 11.14 ||  (Miller, 1984 ). 
12kucakal açat aral ahâre ||11.15||, kusu masuku mârad ehe ||11 .16||, alas apînajaghane 
||11.20|| (Miller, 1984 ). 
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realização dos dois modos de signi ficação do substantivo rati. E m u m deles, a 
personag em expressa suas inten ções amorosas p elo feitio de seu sorriso e, no outro, 
cria-s e u ma associação entre a personagem Râdhâ e a deus a Rati por meio de um sorriso 
de Râdhâ que presenti fica a divindade que preside o prazer qu e está por vir . 
 Mais passag ens do Gîtagovinda podem s er levant adas com facilidade p ara 
exempli ficar a contigüidad e entre os sentidos de abstração e personi ficação do d esejo e 
do prazer amoroso , entretanto , tendo  sido a intenção do p res ente escrito discutir  sobre 
u m p roblema de tradução, consideramos os dois trechos  citados co mo sufici entes p ara 
evocar a complexidade do  tratamento do mito na tradução entre culturas. A resp eito 
disso, concluí mos afirmando que o mito represent a um daquel es elementos de u ma 
cultura cuja investigação será mais produtiva se for an alisado em suas relaçõ es internas 
e co m os demais elementos dessa cultura, o que co rresponde em nossa concepção sobre 
tradução , de aco rdo co m o caso analisado n este artigo, a uma tradução que pretende 
buscar na morfologia da língua de ch egad a marcas que p ermit am qu e o sentido do mito 
seja realizado , segundo seu poder de permear a criação literári a, sej a no plano do 
conteúdo, seja no plano  da exp ressão . 
 
RESUMO: O obj etivo deste artigo é investigar a presença do mito  de Kâma e Rati no 
Gîtagovinda de Jay adev a co m vistas a discutir a tradu ção d esse poema sânscrito para o 
português. 
 
PALAVRAS-CHA VE: tradução , s ânscrito, mito , cultura. 
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