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1

Amanhecer

Ao amanhecer, o lugar está deserto. Um passadiço se estende sobre 
o lago, em uma ponte de granito prateado, e mais adiante, pálido 
sobre seu reflexo, um templo reluz. O cenário é banhado por uma 
luz pura e inerte. O alarido da cidade ficou para trás, e o silêncio 
intensifica a sensação de vazio – o lago artificial, o templo, a ponte 
– como as peças para uma cerimônia esquecida. 

Enquanto subo até o terceiro terraço do templo, vejo uma 
enorme montanha escura ao meu lado, densa contra o horizonte 
coberto de árvores imemoriais. Meus pés soam frágeis ao pisar nos 
degraus. O contraste entre as pedras novas e as árvores antigas cria 
uma pequena confusão na minha cabeça. Em algum lugar acima 
de mim, entre os ciprestes milenares, fica a tumba do Imperador 
Amarelo, o mítico ancestral do povo chinês.

Alguns peregrinos vagam pelo pátio do templo, enquanto 
vendedores sob toldos amarelados oferecem rosas amarelas ao públi-
co. O lugar está silencioso e envolto por grossas sombras. Ciprestes 
gigantes invadiram o complexo e agora despontam ali, cinzentos 
e envelhecidos, como se tivessem se transformado em pedra. Uma 
dessas árvores, segundo dizem, foi plantada pelo próprio Imperador 
Amarelo. Outra é a que o imperador Wudi, que fundou o templo 
dois mil anos atrás, usou para pendurar a armadura antes de rezar.

Os peregrinos estão tirando fotos uns dos outros. Eles fazem 
poses sisudas, tentando extrair o prestígio de toda a magia do lugar. 
Aqui, o passado dessas pessoas se torna sagrado. Os únicos sons vêm 
da brisa entre os troncos de bambu e do murmúrio dos visitantes. 
Eles vêm a este templo para honrar o próprio legado histórico, o 
orgulho de seu lugar no mundo, pois o Imperador Amarelo inventou 
a própria civilização. Foi ele quem criou a China – e a sabedoria.
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Uma mulher está olhando para uma rocha marcada por duas 
enormes pegadas. Pequena e com um quê de menina, ela se assusta 
ao ver um estrangeiro. Forasteiros não visitam este lugar – ela ri 
colocando a mão em frente à boca e se desculpa. As pegadas, explica 
ela, são do Imperador Amarelo.

“Verdade?”
“Sim. Uma de suas concubinas as usou para fazer botas. Ele 

inventou as botas.”
Passamos por um lugar com pedras memoriais entalhadas em 

homenagem aos primeiros imperadores, e então, no final do pátio, 
chegamos ao Salão do Fundador da Civilização Humana. O altar 
está iluminado por velas e incensos e coberto de frutas de plástico. 
Quando faço uma pergunta à mulher, seu olhar se fixa candidamente 
no meu. Ela me diz que o Imperador Amarelo inventou a escrita, a 
música e a matemática. Ele descobriu a seda. Foi aqui onde a his-
tória começou. As pessoas vêm visitando este lugar geração após 
geração. “E agora você também. Você trabalha para o seu governo?”, 
pergunta ela, e então seus olhos descem até minhas calças gastas e 
meus tênis de corrida empoeirados. “Você é professor?”

“Sim”, respondo, mentindo. Uma nova identidade já está 
florescendo: um professor apaixonado por história e uma família 
à espera em casa. Não quero levantar suspeitas.

“Então é por isso que você fala mandarim”, diz ela, embora 
meu mandarim seja fraco e quase sem entonação. “E para onde 
você está indo?”

Penso em dizer que estou indo para a Turquia, no Mediter-
râneo, mas isso me parece absurdo.

“Estou seguindo a Rota da Seda na direção noroeste, até 
Kashgar”, eu me ouço dizer, o que já me soa estranho o suficiente. 
A mulher abre um sorriso nervoso. Ela sente que já se intrometeu 
demais, então se cala. No entanto, a pergunta não pronunciada, 
“por quê?”, fica clara nas tênues rugas em forma de flor-de-lis entre 
seus olhos. Na China, esse “por quê?” raramente é perguntado. É 
algo muito invasivo, muito particular. Nós continuamos andando 
em silêncio.

Às vezes, uma viagem nasce de uma mistura de esperança 
e instinto, da impetuosa convicção do seu dedo passeando sobre 
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o mapa: Sim, aqui e aqui... e depois aqui. Essas são as terminações 
nervosas do mundo...

Centenas de motivos incitam sua partida. Entrar em contato 
com novas identidades humanas, preencher um mapa em branco. 
A noção de que este é o coração do mundo. A busca pelas formas 
multifacetadas da fé. Você viaja porque ainda é jovem e quer viver 
aventuras e ouvir o som das suas botas pisando na terra. Você viaja 
porque é velho e precisa entender alguma coisa antes que seja tarde 
demais. Você viaja para ver o que pode acontecer.

Ainda assim, seguir a Rota da Seda é como seguir um fantas-
ma. Essa trilha se estende pelo coração da Ásia, mas oficialmente 
não existe mais, tendo deixado para trás apenas marcas de seu 
frenético ápice: fronteiras forjadas, povos não catalogados. As es-
tradas se bifurcam e se perdem em desvios por toda parte. Não há 
um só caminho, mas inúmeros, formando uma teia de opções. A 
que escolhi se estende por mais de 11 mil quilômetros e tem alguns 
trechos perigosos.

Mas no templo do Imperador Amarelo, o olhar da mulher 
se desvia para o norte.

“Ele foi enterrado no alto daquela montanha”, comenta 
ela. “As escrituras dizem que as pessoas se agarraram às roupas 
do Imperador enquanto ele subia aos céus, tentando puxá-lo de 
volta. Alguns dizem que suas roupas estão enterradas lá, mas acho 
que não é verdade – a voz da mulher é suave, com um toque de 
inexplicável tristeza. “O túmulo é bem pequeno, diferente dos que 
foram construídos para os outros imperadores depois. Acho que a 
vida era mais simples naqueles tempos.”

Caminhamos durante mais um minuto pelas cavernas do 
templo. Em seguida, de repente, o silêncio é rompido pelo estarda-
lhaço de furadeiras e pelo ronco de caminhões de carga. 

“Estão construindo um templo novo”, diz ela. “Para come-
morações e conferências. Este aqui é pequeno demais. O novo vai 
ser para cinco mil pessoas.”

Depois, fico olhando da encosta para o canteiro de obras lá 
embaixo onde o templo ficará. Imagino os tranquilos pavilhões imu-
táveis dos templos chineses sendo erguidos a partir do granito pálido 
desta terra. Este lugar, Huangling, que fica apenas 160 quilômetros 
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ao norte de onde hoje fica a cidade de Xian, se encontra perdido em 
um tempo de degradação e pobreza. Quem viria até aqui?

No entanto, o lugar inteiro está ressurgindo como um san-
tuário nacional, e o templo antigo está cheio de placas deixadas 
por estadistas chineses em homenagem ao “pai da nação”. Aqui 
estão entalhadas na pedra as caligrafias de Sun Yatsen, de 1912, e 
de Chiang Kai-shek, mais rústica, como era de se esperar; de Mao 
Tse-tung, que depois criticou o Imperador Amarelo por sua men-
talidade feudal; de Deng Xiaoping e do odiado Li Peng.

O alarido da reforma fica para trás conforme se sobe pela 
trilha que serpenteia por entre os ciprestes. De algum lugar, é pos-
sível ouvir o batucar de um pica-pau e vozes humanas ecoando e 
sumindo mais acima. Aqui e ali, bandeiras amarelas em postes de 
bambu marcam o caminho. Você se sente voltando no tempo. Mais 
perto do cume, a trilha se transforma em uma escadaria de pedra, e 
as árvores ganham um quê espectral, com seus troncos retorcidos 
em espiral ou abertos, expondo seus veios cinza-azulados como 
ardósia. Aqui, mesmo o Imperador, o maior mandarim da história, 
desceu de sua liteira e seguiu até o templo a pé.

Afinal, há poucas coisas cuja descoberta não seja atribuída ao 
Imperador Amarelo, que teria inventado da música ao calendário. 
Ele reinou durante cem anos até 2597 a.C. antes de subir aos céus, 
montado em um dragão. Foi ele quem criou os festivais da terra 
e da seda. Depois disso, os imperadores seguintes, em tempos re-
motos, passaram a abrir o ano com um ritual de arar uma vala na 
terra, enquanto suas imperatrizes ofereciam crisálidas e folhas de 
amoreira no altar para a esposa do Imperador Amarelo, Lei-tzu, a 
Dama do Bicho-da-seda.

Segundo a lenda, foi Lei-tzu quem descobriu a seda. Enquanto 
andava pelo seu jardim, ela teria reparado em uma estranha lagarta 
que devorava folhas de uma amoreira. Durante vários dias, ela ficou 
observando enquanto a criatura fiava uma linha dourada, e imagi-
nou que aquela deveria ser a alma de algum ancestral. Em seguida, 
Lei-tzu viu a lagarta se fechar e pensou que ela tinha morrido – até 
uma mariposa emergir do casulo. Enquanto brincava intrigada com 
esse manto recém-descartado, a imperatriz o derrubou por acidente 
no chá. Em seguida, ela pegou o casulo amolecido e come çou a 
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desfiá-lo, ficando cada vez mais maravilhada, até chegar a um longo 
e reluzente fio de seda. Tempos depois, ela se tornou professora, 
ensinando a tecelagem desses fios e a criação da misteriosa lagarta. 
Quando morreu, Lei-tzu foi transformada em uma divindade e 
levada até a casa celestial de Escorpião, a constelação da Casa da 
Seda no céu.

Chega-se ao cume da montanha, que os antigos chamavam 
de monte Qiao. Fios de incenso pairam por entre as árvores junto 
com a luz do sol. As pessoas fazem sacrifícios aqui desde o século 
XVIII a.C., e o imperador Wudi construiu uma plataforma de ora-
ção, que agora está caindo aos pedaços pouco a pouco. Alguns dos 
visitantes olham para você com expressões silenciosas de surpresa. 
Ao lado da plataforma, há caldeirões do tamanho de misturadores 
de cimento cheios de varetas de incenso e um tronco suspenso que 
é balançado contra um sino monstruoso, estremecendo a floresta 
com seu badalar.

Mais adiante, cercado por uma parede escura já quase total-
mente dominada pelos ciprestes, desponta o túmulo do Imperador 
Amarelo. O monumento tem apenas três metros e meio de altura, 
é rústico e está coberto de folhagens. Hesitante, você o contorna, 
passando por uma trilha de terra batida. A lápide em frente ao 
túmulo diz: “O mestre do dragão no monte Qiao”. Mas você ainda 
se pergunta como ele realmente morreu e quem ele era. Alguns 
historiadores acreditam que o dragão seja uma referência a um 
meteoro que teria matado o imperador ao cair na Terra. Os restos 
desse corpo celeste foram encontrados nas redondezas.

Ao caminhar pela borda da montanha, o mistério fica ainda 
maior. Por todos os lados, ao longe, as áridas colinas lembram não 
a China clássica, e sim um mundo embrutecido. É aqui onde a pro-
víncia de Shaanxi desemboca na Mongólia. Por esse corredor, tribos 
bárbaras – hunos, turcos, mongóis – desceram ao sul até o coração 
da China, chegando às férteis cidades às margens do rio Amarelo. 
Nas histórias mais antigas e conservadoras, o Imperador Amarelo é 
visto como o precursor de tudo: o líder de um clã que invadiu essas 
terras pelo noroeste, unificando os povos em seu caminho. Isso é 
curioso. É como se, para conseguir conter essa inundação nômade 
em uma história plausível, os filósofos desde o século XI a.C. ten tassem 
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mostrar esse conquistador como seu ancestral. Sua cor mudou 
para o amarelo do solo do interior chinês, onde o árido terreno de 
loess varrido pelos ventos dos desertos ao norte se transforma em 
campos férteis. O tom característico das terras bárbaras era preto ou 
vermelho, e o branco era a cor da morte e do oeste. Mas o amarelo 
era a cor do coração do mundo.

Confuso, volto até o sepulcro. Aquele túmulo de repente 
não me parece mais uma relíquia de alguma era dourada, e sim a 
cova primitiva de um líder nômade. O pai da China nem sequer 
era chinês. A Dama do Bicho-da-Seda também se perde ao longo 
da história. O cultivo da seda já havia se espalhado pelas cidades às 
margens dos rios chineses muito antes dela. Mais de seis mil anos 
atrás, alguém em um vilarejo neolítico entalhou um bicho-da-seda 
em um cálice de marfim, e arqueólogos já haviam encontrado ca-
sulos abertos manualmente. Vestígios de seda produzida no final 
do terceiro milênio a.C. foram encontrados nas ruínas de uma 
cidade no Turcomenistão, e outros sítios arqueológicos antigos já 
revelaram antigas ferramentas usadas para fiar e até fitas de seda 
tingidas de vermelho.

Na clareira da floresta, perto da plataforma de oração, um 
dos atendentes me estende a mão na esperança de me vender um 
incenso. No entanto, por capricho, decido oferecer outro tributo ao 
imperador. Puxo o tronco pintado – que se move com mais rapidez 
e parece ser mais pesado do que eu imaginava – contra o sino sus-
penso. Em meio à clareira escura, o sino reverbera com um clamor 
difuso. Mesmo bem depois de eu soltar o tronco, o som continua 
ecoando sobre a plataforma, chegando até a floresta e o túmulo. 
É absurdamente alto. Os outros peregrinos se viram para olhar. 
O som é mais invasivo do que qualquer incenso ou vela.
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2

A capital

O sol nasceu sobre uma nova cidade. Ao longo das avenidas e de 
todo o horizonte da cidade ao longe, Xian sofreu uma vertiginosa 
mudança. Dezoito anos atrás, conheci aqui uma capital precária e 
provinciana. Suas melancólicas muralhas, resquícios da Revolução 
Cultural, não protegiam muito mais do que alguns prédios comer-
ciais de concreto e um mercado estatal quase abandonado. Minha 
memória daqui era marcada por um fedor de fuligem de carvão e 
pela lama de outono. Caminhões enferrujados e uma torrente de 
bicicletas vagavam pelo fantasmagórico emaranhado de ruas antigas. 
As cores vistas pelas calçadas se resumiam a tons de marrom, cinza 
e azul-escuro. A cidade parecia ser um lugar de história estática e 
de uma fatal paciência.

Agora, porém, ela estava infestada de vida. Quase nada re-
conheci. Em vez de se cristalizar em sua própria grandeza, como 
Pequim, Xian se transformou em uma agitada coleção de shoppings 
superlotados, restaurantes e parques industriais modernos. O perí-
metro formado pelos quase quinze quilômetros de suas muralhas, 
que antes pareciam cercar praticamente nada, agora fervilhava com 
uma vitalidade renovada, enquanto seus imensos portões escoavam 
o trânsito que abarrotava vários quilômetros de seus bulevares. 
Vias expressas com oito faixas – incluindo uma acuada pista para 
bicicletas – cortam a cidade entre hotéis e prédios residenciais de 
luxo, tomadas por modernos carros particulares e uma frota de dez 
mil táxis Citröen.

No coração da cidade, o campanário da dinastia Ming se 
tornou uma ilha em meio ao trânsito frenético. Ao circular pela 
galeria no alto da torre, batendo a cabeça nas vigas, um shopping 
logo em frente inunda os olhos com propagandas em telões, ao lado 
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de uma horrenda placa do McDonald’s e de slogans que anunciam 
as últimas novidades em lambretas, CD players e celulares. Daqui, 
é possível ver o trânsito que se estende pelas quatro pontos da bús-
sola Ming. No final de cada bulevar, os enormes portões se erguem 
como sombras amareladas em meio à poluição, e arranha-céus 
suburbanos despontam mais adiante como fantasmas do futuro 
preparando uma invasão.

O futuro mal pode esperar. A cidade toda é um caótico can-
teiro de obras. Muitos terrenos são marcados por imensas imagens 
digitais dos prédios que ali serão construídos – institutos de vidro e 
ladrilhos ou sedes de empresas com coberturas inclinadas e torres 
triangulares como chapéus de festa, todos com visitantes louros para 
passar uma sensação de perspectiva e prestígio –, transformando 
trechos inteiros das avenidas em cenários de um teatro futurista. 
Essas simulações prometem uma cidade diferente para quem voltar 
no ano seguinte. Xian está se tornando tudo o que a China quer ser.

As lojas e os tapumes começam a persuadir você de que o 
mundo todo está aqui: Paris, Nova York, Londres. Os supermerca-
dos estão repletos de produtos inacessíveis até cinco anos atrás: uma 
inundação de eletrodomésticos vindos do leste da China e pilhas de 
alimentos que para os mais velhos podem até parecer um curioso 
devaneio. Por toda a parte, shoppings reluzentes despontam contra 
o próprio Elísio. Esses palácios apáticos oferecem acesso livre ao 
ocidente: Givenchy, Arden, Bally, Gieves & Hawkes, Dior, L’Oréal. 
Os vendedores têm expressões vazias e imaculadas, como se em uma 
adaptação instintiva aos seus novos papéis, enquanto seus clientes 
tímidos e provincianos – homens e mulheres inocentes – sobem e 
descem pelas escadas rolantes, maravilhados.

Às vezes, com os olhos entreabertos, eu tentava imaginar de 
novo a cidade das minhas memórias, mas acabava pensando em um 
lugar que eu já nem sabia mais se realmente tinha existido, no qual 
entre suas muralhas baixas, agora infestadas de carros, os campo-
neses um dia montaram suas vendas, e as avenidas eram desertas. 
Essa Xian de outros tempos estava começando a ganhar os tons 
de uma fotografia antiga na minha cabeça. Esforcei-me para não 
perder essa lembrança, mas ela se dissipava cada vez mais e mais.




