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Capítulo 1

Nesse primeiro capítulo, Laozi propõe a sua concepção de essência originária (本体-běntǐ)
do universo. Embora ele não explicite a sua questão num modo interrogativo do tipo: “Qual é a
causa do universo?”, podemos depreender essa questão cosmológica quando ele diz que o “Vazio é
o princípio do Céu e da Terra / A Existência é a mãe de todas as coisas.” As palavras princípio (始
-shǐ) e mãe (母-mǔ) são utilizadas aqui nesse contexto no sentido de se referirem ao início do
processo de geração do universo, processo que se dá como um desdobramento que emerge do
estado do Vazio (无-wú) e se manifesta no estado de Existência (有-yǒu). Ora, o Vazio é o estado de
transcendência/latência/potencialidade in�nita e a Existência é o estado de imanência/efetivação
concreta. Assim, o Dao é considerado como um princípio eterno e imutável que origina o mundo
fenomênico (Céu, Terra e todas as coisas). Ora, diferente de Confúcio que empregava essa mesma
palavra Dao (道-dào) para se referir ao princípio ético-social que guia todas as ações do ser humano
no sentido de conduzi-lo rumo ao aprimoramento de si e da sociedade como um todo, o Dao de
Laozi se refere, em primeira acepção, à dimensão cósmico-universal que extrapola os limites da
esfera humana e, em segunda acepção, à dimensão ética. Se a premissa de Confúcio é social, a
premissa de Laozi é cosmológica. Nesse sentido, o Dao passa a ser concebido como o princípio de
criação do universo que se apresenta ora sob o aspecto da Transcendência, ora sob o aspecto da
Imanência.

No seu aspecto transcendente, na sua condição imanifesta, invisível ou latente, o Dao é
considerado Vazio, ou na leitura do mestre antigo e �lósofo neo-taoista Wang Bi (séc.II d.C.) da
Escola do Mistério（玄学-xuánxué）como informe (无形-wúxíng). Todavia, o próprio Wang Bi
observa que o Dao também é concebido na sua condição manifesta, visível e concreta sob o aspecto
da Imanência, cuja palavra chinesa antiga empregada por Laozi é Existência (有-yǒu). Nesse
sentido, se o Dao na sua totalidade se constitui tanto no aspecto da Transcendência quanto no
aspecto da Imanência, então será plausível pensarmos no caminho da contemplação (观-guan) que
passa pela observação das formas manifestas/visíveis da existência, isto é, pelos chamados
vestígios/indícios (徼-jiào) até ascendermos pouco a pouco à visão direta (直观-zhíguan) da
dimensão última, misteriosa e transcendente do cosmos. Em outras palavras, o que Laozi está nos
dizendo é que temos a capacidade de nos elevar da dimensão fenomênica, transitória, fragmentária e
visível da Existência para a dimensão vasta, eterna, originária e invisível da Transcendência, isto é,
para aquilo que é inominável (无名-wúmíng), transcendente a todos os nomes, formas e
conceituações, para aquilo que é o caráter permanente-eterno do Dao Constante（常道-chángdào)
que se situa além da linguagem, e portanto, é indizível, ilimitado, universal (普遍-pǔbiàn) e
a-conceitual (无概念-wúgàinìan). É por isso que Wang Bi concebe o Dao como Vazio, ou seja,
como a Fonte Originária de todas as coisas, mas que ainda assim está imanente e onipresente em
todas as coisas. Geralmente ele nos parece “oculto” porque simplesmente não o percebemos pelos



nossos cinco sentidos ou porque ultrapassa os limites de nossa compreensão intelectiva. É devido às
nossas próprias limitações cognitivas provocadas pela linguagem dos nomes, das crenças conceituais
e das formas materiais que acabamos o ignorando. Contudo, basta re�etirmos e meditarmos um
pouco no fato de estarmos vivos e respirando para perceber que há algo misterioso no fenômeno da
vida. O que faz e gera essa vida que agora está se presenti�cando no meu corpo? Por que existe essa
potência de vida que nutre todos os seres? Mesmo que não tenhamos resposta para essa pergunta,
se meditarmos em silêncio, começaremos a sentir que há o Sopro Vital (气-qì) da Existência �uindo
incessantemente tanto no meu corpo como na minha consciência e que mesmo nas pequeníssimas
coisas como uma formiga que atravessa o meu caminho acontece um mistério que não pode ser
reduzido às de�nições, aos nomes e às conceituações linguísticas. Basta contemplarmos
profundamente as coisas nelas mesmas e todos os fenômenos que estão “existindo”. Podemos
contemplar com o nosso olho físico, com o nosso desejo (有欲-yǒuyù) e assim gradativamente
cultivar o estado de Não-Mente (无心-wúxin) que é um estado silencioso sem desejo (无欲-wúyù),
e nesse processo de contemplação, reunindo tanto as capacidades físicas como as mentais, podemos
ultrapassar a esfera limitada de nossos juízos, crenças, expectativas, desejos e pensamentos. Desse
modo, penetraremos na essência do Maravilhoso! Muitas vezes em virtude de apenas vermos a
manifestação visível e fenomênica, ignoramos o princípio criador que alimenta e sustenta toda essa
estrutura vivente. É graças à potência latente, ilimitada e invisível do Vazio do Dao que todas as
coisas subsistem enquanto manifestações vivas da Existência. Laozi não exclui a dimensão visível,
concreta e imanente no processo de contemplação. Ao contrário, podemos contemplar com desejo
a dimensão mundana e visível das coisas fenomênicas e gradativamente percebermos outras
sutilezas, mistérios e sentidos até chegarmos a contemplar o mistério do Dao enquanto aquilo que
ultrapassa os cinco sentidos e a compreensão racional.

Segundo o comentador atual Chen Gu Ying, Laozi mostra que o Dao é um princípio que
não permanece somente no plano da transcendência no sentido de estar separado, distante e
dissociado do plano da imanência. Por mais transcendente que seja, o Dao se manifesta! Eis aí o
paradoxo da ambivalência do Dao: ele é tanto transcendente como imanente, tanto invisível como
visível, já que uni�ca as oposições no seio da sua Totalidade. Por isso, seria equivocado atribuirmos
ao Dao unicamente o aspecto da transcendência, e ainda o concebermos como se fosse o Nada, ou
uma coisa abstrata e inexistente, como se estivesse totalmente fora da realidade sensível-material. De
modo similar, o comentador Wang Bang Xiong nos diz que tanto a Transcendência como a
Imanência são aspectos complementares e constitutivos da essência do Dao. Assim, Laozi nesse
capítulo nos mostra o processo de geração das coisas fenomênicas e o mistério da potência do
Princípio Criador, revelando a potência inefável do Dao, que não exclui, mas, ao contrário, inclui a
multiplicidade fenomênica de toda realidade. É por esse motivo que ele diz que “embora com
nomes distintos, ambos [o Vazio e a Existência] se originam do mesmo princípio [do Dao]”, que é a
essência da Vida e do Mistério Absoluto. Portanto, no cultivo da contemplação (meditação), se
pudermos ver em cada coisa imanente a sua essência transcendente e assim uni�car o visível e o



invisível numa mesma visão englobante, “moderando nossos desejos e emoções (除情去欲
-chúqíngqùyù) e nos preservando em equilíbrio e harmonia (守中和-shǒuzhōnghé)” tal como
sugere o sábio He Shang Gong (séc I d.C.), podemos nos tornar “aqueles que conhecem as portas
da essência do Dao” e, de certo modo, a essência da Vida na sua dimensão mais profunda.
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