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PREFÁCIO DO TRADUTOR

A ideia de traduzir este livro surgiu há cerca de quatro anos. Mas a 
história da minha relação com este livro se confunde com a minha própria 
história no Daoismo. 

Tudo começou em 1989, quando, ao ver na televisão pessoas praticando 
Tàijí Quán – arte marcial daoista, conhecida no Ocidente como Tai Chi 
Chuan - em uma praça na China, fiquei fascinado pela leveza e fluidez dos 
movimentos e pela sensação de paz transmitida por aquele grupo. Alguns 
dos movimentos me fizeram lembrar de uma famosa série estrelada por 
David Carradine, Kung Fu (GōngFu), o que aumentou ainda mais meu in-
teresse em praticar Tàijí Quán. Infelizmente, naquela época, pelo menos 
no bairro onde eu morava, o Tàijí Quán era totalmente desconhecido e não 
encontrei nenhuma informação sobre grupos ou escolas em que poderia 
praticá-lo. No entanto, pouco tempo depois, ao entrar no clube no qual eu 
fazia parte de um grupo de corrida matinal, me deparei com um cartaz de 
divulgação do início de uma turma de Tàijí Quán. Sem pensar duas ve-
zes, providenciei minha inscrição. Em seguida, tiveram início as aulas, que 
misturavam prática e teoria. Meu fascínio foi aumentando a cada dia e, em 
pouco mais de um ano, eu já dominava toda a sequência tradicional de Tàijí 
Quán. Por outro lado, existia um vazio teórico que nem as informações 
passadas nas aulas de Tàijí Quán, nem os livros que eu já tinha lido sobre 
o assunto preenchiam. 

Naquela época, eu estava me especializando em estatística, através de 
cursos regulares ministrados nas próprias instalações da empresa em que  
trabalho. No intervalo do almoço, encontrei a divulgação da programação 
da semana sobre segurança no trabalho. Existiam várias atividades progra-
madas, mas uma em especial me chamou atenção: uma apresentação de 
Tàijí Quán. Convidei o professor de estatística e todo o grupo de alunos.

Ao retornarmos para a sala de aula, o professor de estatística comentou 
que, apesar de a apresentação ter sido esteticamente impecável, ele a havia 
considerado muito marcial, já que conhecia um monge daoista que fazia os 
movimentos de uma forma muito mais suave e fluida. Ele também disse 
que estava se programando para iniciar um curso de acupuntura na Socie-
dade Taoista do Brasil e que no primeiro módulo, que teria a duração de 
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seis meses, seriam passados todos os fundamentos comuns tanto à prática 
da Medicina Tradicional Chinesa quanto à do Tàijí Quán. Nesse momento, 
não tive dúvida: fazer o primeiro módulo do curso de acupuntura seria a 
melhor maneira de tentar preencher o vazio teórico que tanto me incomo-
dava desde as primeiras aulas de Tàijí Quán. 

Os três primeiros meses do primeiro módulo foram um desafio para o 
jovem engenheiro com formação puramente cartesiana. Acostumado a do-
minar os conhecimentos da minha área, me via impotente diante da minha 
total ignorância e incapacidade de compreender os tópicos apresentados. 
Era um mundo novo e estranho. Mas curiosidade e perseverança me im-
pulsionaram para a frente e, no final de três anos, de uma turma original 
de 25 alunos, entre médicos, psicólogos, fisioterapeutas e profissionais da 
área de saúde de uma forma geral, eu fui o único a receber o certificado de 
acupunturista. 

Em paralelo ao curso de acupuntura, passei a fazer outros na Sociedade 
Taoista do Brasil, como o próprio curso de Tàijí Quán, e os de meditação, 
filosofia, etc. 

Foi assim que conheci e me aproximei do mestre Wu Jyh Cherng (Wǔ 
Zhìchéng), fundador e presidente da Sociedade Taoista do Brasil, que, em 
1991, havia traduzido um dos livros do seu mestre na China, sob o título de 
Alquimia Taoista – Diálogos.* Esse foi o primeiro contato que eu tive com 
este livro que, na presente tradução, intitulei de O Caminho da Imortalida-
de – Registro de Perguntas e Respostas. Ao ler este livro, senti a mesma 
incapacidade de entender os tópicos apresentados que eu havia experimen-
tado nos primeiros meses do curso de acupuntura. Porém, novamente im-
pulsionado pela curiosidade em entender algo novo e tão distante da minha 
realidade, me dediquei a fundo ao Daoismo. Fui iniciado pelo mestre Wu 
Jyh Cherng e, após inúmeros estudos e anos de prática, passei a entender 
melhor o livro que me parecera inicialmente tão hermético. 

Em julho de 2000, viajei para Taiwan e fui apresentado pelo mestre 
Wu Jyh Cherng ao mestre Héyáng (Héyáng Zǐ), autor do livro. Foi um 
encontro memorável. Na época, mestre Héyáng era considerado um dos 
mestres daoistas de mais elevado nível espiritual. A conversa transcorreu 
com muita calma. Mestre Wu Jyh Cherng foi o nosso intérprete, já que o 
meu conhecimento do idioma oficial chinês (mandarim) era ainda muito li-
mitado. Mestre Héyáng me presenteou com alguns livros e com um quadro 

* Reeditado pela Mauad Editora em 2016.
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de caligrafia com os ideogramas que formam a base do pensamento daoista: 
o Caminho e a Virtude. 

Desde então me dedico ao aprendizado do idioma chinês e, há cerca de 
quatro anos, após mais de dez anos de dedicação ao aprendizado do manda-
rim contemporâneo, resolvi me aventurar pelo mandarim clássico. Todos os 
textos tradicionais daoistas, mesmo os escritos mais recentemente, fazem 
uso do mandarim clássico, que se caracteriza por um rigor estético e pelo 
uso de expressões e estruturas gramaticais especiais. Assim, para consoli-
dar meus estudos de mandarim clássico, escolhi fazer esta nova tradução 
diretamente do livro original para o português. Nesta nova tradução, pro-
curei manter o máximo possível a estrutura original do texto em chinês, 
minimizando adaptações ou traduções livres. Além disso, acrescentei mais 
de 300 notas explicativas, para que o leitor ocidental tenha a oportunidade 
de ler e perceber este livro como o faria um estudioso versado no Daoismo 
e no mandarim clássico.

Ao apresentar o resultado deste trabalho ao atual presidente da Socieda-
de Taoista do Brasil, Hamilton Fonseca Filho, ouvi a seguinte observação: 
“O trabalho está muito bom, mas ainda não tem a sua marca! Você precisa 
incluir comentários que facilitem o entendimento deste livro. Caso contrá-
rio, este livro atingirá um público muito restrito”. 

Resisti um pouco à ideia de o trabalho ainda não estar finalizado, mas 
concordei que a inclusão dos comentários poderia trazer uma nova dimen-
são para esta obra. Foram alguns meses de trabalho adicional, altamente 
recompensador, pois no exercício de buscar comentários explicativos práti-
cos e objetivos, percebi ainda mais a profundidade deste livro.

Finalmente, meus comentários não pretendem explicar cada detalhe ex-
posto pelo mestre Héyáng, mas, sim, trazer para o leitor a oportunidade de 
entender, como um todo, os conceitos sobre a prática mais central e mais 
profunda do Daoismo: a busca da Imortalidade.

Boa viagem!

Luciano Villanova de Oliveira


