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RESUMO 

 

O diálogo estabelecido entre a filosofia Oriental e o pensamento Ocidental nos permite 

pensar os problemas inerentes ao nosso tempo a partir de ponto de vistas diversos. 

Nishitani Keiji, representante da Escola de Kyoto, percebe a contemporaneidade, o 

tempo da vigência da técnica, nas palavras de Heidegger, como derivação e 

consequência imediata da perspectiva introduzida na era moderna a partir do cogito 

cartesiano a qual cria uma barreira que separa homem e mundo. O pensamento 

científico que domina a nossa Era nasceu de uma construção de pensamento que 

enobrece a razão humana em detrimento das demais coisas do mundo, determinando 

que o conhecimento somente deve ser produzido a partir do próprio homem e seu 

conjunto de competências racionais. No entanto, nos alerta Nishitani, este ponto de vista 

derivado do pensamento moderno que impõe uma subjetividade do tipo egocêntrica 

além de não apreender as coisas em sua verdade, também não alcança o verdadeiro eu 

do homem. Na tentativa de suplantar os abusos gerados na modernidade e que 

reverberam em nosso modo de ser até hoje, nosso pensador, irá propor o ponto de vista 

da vacuidade (śūnyatā) como um caminho de trans-descendência, ou seja, de superação 

do pensamento tradicional que supervaloriza a razão para o encontro com o rosto 

original do homem, o qual ao não mais impor seu poder cognitivo pode conhecer todas 

as coisas em sua verdade, em seu tathatā. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Nishitani Keiji, cogito, śūnyatā, trans-descendência, liberdade. 
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ABSTRACT 

 

The dialog between the East philosophy and the Western thinking allow us to think the 

problems inherent to our time from several point of views. Nishitani Keiji, from the 

Kyoto School, sees the contemporaneity, or the time of the technic, for Heidegger, as 

derivation and as an immediate consequence of perspective introduced in the modern 

era form the Cartesian’s cogito which creates a barrier that separates man and world. 

Scientific thinking that dominates our era was created from the thinking that ennobles 

human reason to the detriment of the others things in the world, determining that the 

knowledge just can be produced by the man himself and his set of rational powers. 

However, alerts us Nishitani, this point of view derived from modern thought which 

imposes subjectivity egocentric type besides not apprehend things in their truth, neither 

achieves the true self of man. In an attempt to overcome the abuses produced in 

modernity and that reverberates in our way of be until today, our philosopher will 

propose the point of view of the nothingness (śūnyatā) as a way to trans-descendance, 

that is, to overcome the traditional thinking overvalues the reason for the encounter with 

the original face of man, which by no longer impose its cognitive power can know all 

things in their true, in the tathatā. 

 

KEYWORDS: Nishitani Keiji, cogito, śūnyatā, trans-descendance, freedom 
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INTRODUÇÃO 

 

A Escola de Kyoto é formada por Nishida Kitaro (1870 -1945), Tanabe Hajime 

(1885 -1962) e Nishitani Keiji1 (1900 -1990), os quais, cada um a seu tempo, ocuparam 

a cátedra de religião e filosofia da Universidade de Kyoto e foram capazes de erigir uma 

filosofia da busca pelo si mesmo através do encontro com o nada absoluto.  

Estes pensadores atraíram o olhar do mundo filosófico ocidental por 

contribuírem com suas reflexões para a construção do diálogo entre o pensamento 

Oriental e a filosofia Ocidental. Deste modo, pensar o Oriente e mais especificamente a 

Escola de Kyoto, além de ampliar o nosso olhar acerca das questões centrais que 

norteiam a filosofia ocidental ao longo da sua história, permite com que possamos 

compreender em que medida a filosofia pode ser um caminho possível de aproximação 

entre dois mundos aparentemente tão distintos.  

O diálogo proposto pela Escola de Kyoto, no qual são expostos novos horizontes 

e novas perspectivas até então desconhecidas sobre a própria filosofia ocidental, só se 

tornou possível a partir da abertura econômica e cultural do Japão para o mundo 

ocidental em 1854, o que possibilitou a troca de informações entre tradições até então 

muito diversas.  

Somente após uma longa interrupção, que durou três séculos, a filosofia 

ocidental pôde dialogar com o pensamento japonês de forma a enriquecer e contribuir 

para o desenvolvimento do projeto filosófico dos pensadores nipônicos em confluência 

com a filosofia contemporânea ocidental. As primeiras correntes filosóficas a serem 

introduzidas no Japão foram o positivismo francês e o utilitarismo inglês do séc. XIX. 

Contudo, posteriormente, podemos perceber a influência, na filosofia da Escola de 

Kyoto, do pensamento de Immanuel Kant, Husserl, Martin Heidegger, René Descartes, 

Hegel, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, bem como os pensadores gregos antigos, como 

Platão e Parmênides, e ainda de filósofos medievais ligados ao cristianismo como 

Mestre Eckhart, Santo Agostinho, dentre outros, além de autores literatos como 

Dostoievski e Goethe. Embora a via oposta não tenha se dado de modo tão evidente, 

                                                           
1 Neste trabalho presamos por manter a tradição japonesa que apresenta o nome da família antes do nome 
próprio. 
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não podemos desconsiderar o olhar ocidental de pensadores como Heidegger e Derrida, 

que mantiveram breves, mas profundos diálogos com o pensamento japonês.  

 Um fato relevante a ser pensado é que Nishida sempre encorajou seus discípulos 

a estudarem na Europa. Ainda quando aluno de Nishida, Tanabe estudou na Alemanha 

entre 1922 e 1924 com Heidegger, sendo o responsável por introduzir o pensamento 

heideggeriano no Japão ainda antes da publicação de Ser e Tempo, fato que marca a 

relação entre o pensamento Ocidental e Oriental no século XX. Nishitani também teve 

contato direto com Heidegger, estudando com o filósofo alemão durante dois anos na 

Universidade de Friburgo, acontecimento que apresenta consequências profundas no 

desenvolvimento da construção filosófica desse pensador japonês. 

A despeito da influência ocidental que serviu para construir o fecundo diálogo 

produzido pela Escola de Kyoto devemos destacar que este movimento filosófico é 

marcado pelo fato de que há uma profunda relação entre filosofia e religião, sem, no 

entanto, haver uma confusão entre esses dois campos. Em outras palavras, as questões 

universais da filosofia tratadas pelos filósofos ocidentais são discutidas pelos 

pensadores da Escola de Kyoto com base nos conceitos budistas, mas sem cair no 

budismo em si. Em contrapartida, o rigor da filosofia europeia é aplicado às ideias 

budistas para enriquecê-las. 

Assim, o Budismo, a partir da questão do nada, perfaz o pensamento filosófico 

dos pensadores da Escola de Kyoto destacando a intensa presença de conteúdo religioso 

na reflexão filosófica do grupo. Apesar de Nishida, Tanabe e Nishitani serem budistas a 

filosofia da academia que representam não se atém ao debate religioso. De outra 

maneira, trata-se de uma reflexão que sujeita à filosofia a tarefa de pensar a realidade a 

partir do nada absoluto, bem como o papel do homem frente à busca do sentido da 

realidade. 

A filosofia da Escola de Kyoto introduziu conceitos estranhos à lógica ocidental 

aproximando ideias contraditórias como podemos exemplificar com as expressões 

morte-em-vida e ser-no-nada, além de ir na contramão da filosofia moderna e introduzir 

um pensamento que discute o abandono da ideia tradicional de subjetividade como 

imprescindível para conhecer a realidade tal como é. 
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 Alcunhados por James W. Heisig2 de filósofos do nada (2002), os pensadores da 

Escola de Kyoto abriram nossas mentes para uma nova forma de pensar o mundo tendo 

como base o nada absoluto, característica marcante que os distingue dos pensadores 

ocidentais tradicionais os quais, de modo geral, fundamentam a sua construção 

filosófica no ser. 

Dentre estes filósofos nossa investigação será guiada pelo pensador Nishitani 

Keiji e ancorada especificamente na obra de sua autoria Religion and Nothingness 

(Shūkyō to wa nani ka) de 1982.  Este pensador é conhecido como aquele que soube 

aproximar, mantendo suas características próprias, o seu projeto filosófico baseado nos 

princípios do Zen budismo com o cristianismo, estabelecendo, assim, um profícuo 

diálogo com Mestre Eckhart através da questão do nada absoluto e da liberdade 

absoluta. Com isso, devemos ter em mente antes de nos debruçarmos no estudo desse 

pensador que o budismo é extremamente marcante em sua filosofia como parte 

constitutiva da busca em pensar a realidade a partir do nada oniabarcador, porém, não 

aniquilador. 

Nishitani, como um pensador contemporâneo, pôde analisar as mudanças 

históricas importantes para o pensamento filosófico e desenvolver uma análise crítica a 

qual admite que vivemos em um momento histórico notadamente técnico-cientifico, no 

qual nosso modo de ser e pensar são dominados e determinados pelo projeto da técnica 

moderna.  

Trata-se da globalização do mesmo modo de ser no mundo caracterizado por 

Heidegger em Introdução à Metafísica (Einführung in die Metaphysik), texto original 

publicado em 1953, como a fúria desesperada da técnica desencadeada e da organização 

abstrata do homem normal. 

 

Quando o mais afastado rincão do globo foi tecnicamente conquistado 
e economicamente explorado; quando um sucesso qualquer é 
rapidamente acessível em um lugar qualquer e em um tempo qualquer; 
quando é possível “experimentar”, simultaneamente, o atentado a um 
rei na França e um concerto sinfônico em Tóquio; quando o tempo só 
é rapidez, instantaneidade e simultaneidade, enquanto que o temporal, 
entendido como acontecer histórico, desapareceu da existência de 
todos os povos; em uma época em que um boxeador é considerado um 

                                                           
2 Atualmente é professor na Faculdade de Artes e Letras na cidade de Nazan (Japão). 
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herói nacional; quando em número de milhões triunfam as massas 
reunidas em assembleia populares – então, justamente então, voltam a 
atravessar todo esta assombração como fantasmas as perguntas: para 
que? Para onde? E depois? 

(HEIDEGGER, 1966, p. 79 – 80) 

 

O império da técnica, entendido por Heidegger como o momento de consumação 

da metafísica, pode ser compreendido como o domínio de um tipo de perspectivismo 

que percebe o homem como superior aos demais entes por deter habilidades de 

cognição (Cogito, ergo sum).  A esta relação de poder entre o homem e os demais seres 

damos o nome de relação sujeito-objeto a qual desde a Era moderna é a responsável por 

guiar nosso comportamento frente ao mundo, o qual é interpretado sempre como objeto 

a ser explorado, manipulado, determinado, analisado e subjugado. 

 Esta construção de pensamento se fez possível a partir da ruptura com o poder 

que a Igreja detinha até a Era Medieval, através do qual a Igreja podia determinar os 

valores a servirem de guia para o agir humano, como representante única e detentora da 

capacidade de determinar a verdade. No entanto, na atualidade e desde a Era moderna o 

homem se compreende como centro cognitivo do mundo, ou seja, como o único capaz 

de falar de modo verdadeiro sobre si mesmo e sobre a realidade. 

 Nishitani compreende esta perspectiva como extremamente problemática, pois 

ao se pautar na razão o homem não seria capaz de conhecer as coisas do mundo em seu 

modo de ser verdadeiro. Sendo assim, o pensador japonês pretende propor um ponto de 

vista no qual o homem possa superar a perspectiva substancialista e objetivista de 

pensar o mundo, sendo capaz de encontrar a sua verdadeira subjetividade em outro 

campo designado pelo nome de vacuidade. 

 Na base do seu pensamento reside a proposta de um caminho de afastamento da 

distinção entre sujeito e objeto, para o encontro com o si mesmo verdadeiro e mais 

originário, a partir do qual se estabelece uma nova relação, agora igualitária, entre 

homem e mundo. Trata-se do caminho da transcendência extática3 da vida, no qual o 

homem pode superar o aprisionamento provocado pelo ponto de vista do sujeito e se 

entregar à total liberdade da ausência de fundamento, a partir da qual possa apenas ser 

                                                           
3 A palavra “extático” empregada aqui se refere à qualidade daquilo que provoca êxtase, expondo o 
caráter místico da experiência de encontro com o rosto original, ou seja, com o não-ego. 
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no mundo, sem qualquer amarra provocada pela determinação que, em última instância, 

é a ruptura entre homem, mundo e natureza. 

 Neste sentido, pretendemos demonstrar em que medida a religião é responsável 

pela superação da perspectiva pautada no egocentrismo para o nascimento do homem 

em seu rosto original. Para tal, analisaremos as contribuições do pensador japonês 

Nishitani Keiji como principal fio condutor, sem esquecer o diálogo com alguns 

pensadores contemporâneos ocidentais.  

 Em um primeiro momento, trataremos a crítica de Nishitani ao cogito, conceito 

que se desenvolve a partir de René Descartes, o responsável por caracterizar as 

mudanças sofridas na Era moderna. Devemos deixar claro, que não é tarefa deste 

trabalho discorrer profundamente sobre o pensamento de Descartes, sobretudo, iremos 

expor a leitura do pensador japonês e sua crítica frente à subjetividade. 

O marco histórico da modernidade deve-se às obras Discurso do Método e 

Meditações Metafísicas nas quais a busca pela verdade tem como consequência o 

desenvolvimento da concepção de que o homem é o centro cognitivo do mundo a partir 

da máxima Cogito, ergo sum.  

 Através da concepção de que o cogito se estabelece como uma verdade 

indubitável, bem como a partir da distinção estabelecida entre sujeito e objeto, o 

comportamento de uma Era é pautado. O homem tomou a sua relação com o mundo 

desenvolvida por Descartes e denominada por Nishitani de egocêntrica, como a 

realização do seu modo de ser verdadeiro. 

A seguir, faremos uma exposição da ideia desenvolvida por Nishitani acerca da 

religião como o primeiro passo para a superação da perspectiva do cogito. Para o nosso 

pensador, a religião tem um sentido diferente do tradicional, sendo a responsável por 

mudar o nosso modo de ver utilitarista, ou seja, que pergunta pela serventia das coisas, 

para uma concepção que questiona o sentido da existência. 

 A partir dessa virada no pensamento o homem pode ter acesso a niilidade que 

subjaz todas as coisas. A niilidade como a experiência da imersão no nada oco, traz 

consigo a experiência da completa ausência de significação. Neste momento a 

concepções que guiavam nosso modo de ser perdem o sentido. Quando este sentimento 
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de vazio não é deixado de lado, se radicaliza permitindo que o homem experiencie a 

grande dúvida. 

 A grande dúvida e todos os processos inerentes a essa experiência é a 

responsável por despertar o ego cogito para sua subjetividade elementar e, portanto, 

verdadeira. Trata-se do retorno para o si mesmo provocado pela superação da niilidade e 

imersão na vacuidade. Discutiremos como este retorno para o não-fundamento no nada 

absoluto se faz possível dentro de um ponto de vista afastado do ocidental, o qual 

identifica nada e não-ser. 

 Em um segundo momento, iremos analisar como a vacuidade, ou nada absoluto, 

é considerada o campo da verdade para Nishitani. Para o pensador japonês, a vacuidade 

é o terreno onde a subjetividade tradicional da dualidade sujeito e objeto foi superada e 

encontramos nosso verdadeiro eu. Além disso, somente na vacuidade todas as coisas 

podem expor sua verdadeira face, por estarem fora do domínio racional do sujeito 

consciente. Discutiremos ainda, como o retorno para este não-fundamento no nada 

absoluto se faz possível tendo em vista a perspectiva ocidental a qual determina que 

nada e não-ser são o mesmo. 

 Ao mesmo tempo, mostraremos como o ponto de vista da vacuidade proposto 

por Nishitani constitui a superação da perspectiva substancialista que determina a 

essência de um ente a partir da capacidade racional do próprio homem, perspectiva 

responsável por estabelecer o conhecimento de modo objetivo e representacional. 

 No terceiro e ultimo momento, iremos expor como, ao debater um novo modo de 

se relacionar com as coisas a partir da discussão em torno do conhecimento, Nishitani 

nos fala do ponto de vista circumincessional apresentando uma nova cosmovisão, onde 

as coisas, quando no campo da vacuidade, estão em seu centro e reunidas em uma 

correlação elementar.  

 A partir das discussões a respeito da perspectiva circumincessional o nosso 

pensador vai introduzir as questões que giram em torno do comportamento do tempo o 

qual, diferentemente do que vem sendo imposto tradicionalmente, não se apresenta de 

modo linear. Em contrapartida, Nishitani percebe o tempo de modo autônomo ao 

homem, ou seja, fora da perspectiva pessoal, tendo a vacuidade como fundamento. 
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 Além disso, iremos expor de que modo a existência dentro do contexto da 

vacuidade significa a total liberdade do homem. Traçaremos um paralelo entre o ponto 

de vista de Nishitani sobre o nada absoluto (śūnyatā) e a perspectiva de Sartre em torno 

nada (néant) como fundamento da existência humana, mostrando de que modo a 

construção filosófica do pensador francês, a pesar de ter o nada como fundamento 

continua atrelada à ideia de cogito. 

 Como fechamento das discussões estabelecidas neste trabalho iremos nos ater ao 

poder de transcendência ou trans-descendência inerente à experiência de encontro com 

a niilidade. Esta experiência se estabelece como fator marcante para a superação do 

pensamento egocêntrico do corpo-mente, o qual nos acompanha cotidianamente, para o 

encontro com a vacuidade, a qual é responsável por posicionar o homem e todas as 

coisas em seu terreno verdadeiro. Trata-se de um caminho de volta para nosso si mesmo 

que mora para além do domínio do sujeito e da razão. 
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CAPÍTULO I: A CRÍTICA DE NISHITANI À FILOSOFIA MODE RNA      

 

1.1 A superação do cogito como despertar para a niilidade 

 

Cogito, ergo sum é a mais evidente 
das verdades de forma imediata, mas, 
ao ser considerada desde o campo do 
cogito, resulta problemática e, em um 
nível mais fundamental, duvidosa.   

 (NISHITANI, 1999, p. 52) 

 

Na busca de Nishitani Keiji por uma nova cosmovisão e, como consequência, uma 

nova perspectiva com relação ao modo de ser do homem no mundo, o desenvolvimento 

de uma crítica ao pensamento moderno se faz indispensável ao seu projeto. Antes de 

aprofundar-se nas questões que envolvem o modo de ser trans-descendente, tema 

principal deste trabalho, o próprio Nishitani em Religion and Nothingness, desenvolve 

uma análise em torno da perspectiva cartesiana no que concerne ao conceito de cogito 

como embasamento para o modo de ser do homem moderno. 

O cogito introduzido por René Descartes4 a partir da célebre frase Cogito, ergo 

sum5, é responsável por provar a existência de um eu reduzido a uma coisa pensante (res 

                                                           
4 René Descartes (1596 - 1650), matemático e filósofo francês, é considerado por muitos estudiosos como 
o pai do racionalismo moderno e, talvez, o maior representante da filosofia deste período. Segundo as 
palavras de Alexandre Koyré, Descartes é o responsável por uma das mais profundas revoluções 
intelectuais, mesmo espirituais, que a humanidade já conheceu (1986, p. 11). Além de sua dedicação à 
ciência, Descartes marca sua importância na filosofia ao postular questões centrais acerca da mente 
humana e da epistemologia. Podemos destacar, dentre os temas abordados pelo filósofo francês, o 
estabelecimento de um método pautado na dúvida hiperbólica como caminho para atingir o 
conhecimento, bem como a diferenciação entre o homem como res cogitans e o mundo como res extensa. 
5 A sentença “Cogito, ergo sum” aparece nitidamente na obra Discours de la méthode pour bien conduire 
sa raison et chercher la verité dans les sciences de 1637 na qual Descartes na busca pela verdade através 
do uso da razão, emprega o argumento de que a existência humana é provada a partir do fato de que 
duvidamos, ou seja, questionamos. Em suas palavras “enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, 
cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade: eu penso, 
logo existo [cogito, ergo sum], era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos 
céticos não seriam capazes de abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo como o primeiro 
princípio da filosofia que procurava” (DESCARTES, 1983, p. 46).  Deste modo, Descartes consolida nas 
Meditações Metafísicas (Meditationes de Prima Philosophia), obra de 1641, o argumento inaugurado no 
Discurso do Método de que a substância do humano se resume ao pensar, perspectiva que guiaria a partir 
daquele momento o modo de ser do homem. Na obra Meditações Metafísicas, o pensador francês usa o 
método da dúvida empregado no Discurso do Método para provar sua tese. Utilizando o argumento do 
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cogitans). Esta perspectiva se destaca como embasamento determinante para o nosso 

modo de ser atual, consagrando a capacidade racional humana como único meio para se 

atingir o conhecimento, isto é, estamos diante de um ponto de vista que tem como 

consequência a centralização no homem do poder de determinar a verdade. 

Para compreender em que contexto o pensamento cartesiano está inserido, 

devemos destacar, de maneira breve, a mudança histórica com relação às bases do 

conhecimento ocorrida na modernidade e que a caracteriza como tal. Este conciso 

panorama histórico deve servir para nos ajudar a compreender o discurso de Nishitani 

Keiji em torno do pensamento cartesiano e sua crítica à metafísica moderna. 

Descartes, tendo como objetivo desenvolver um método sólido de fundamentação 

da verdade, escreve em 1641 Meditationes de Prima Philosophia, obra notória pela 

prova da existência de Deus, mas que não limita a discussão, segundo o próprio 

pensador, a Deus e à alma, mas trata em geral de todas as primeiras coisas a serem 

descobertas ao filosofar (DESCARTES, 1999, p. 158), dentre elas a própria natureza do 

humano.  

Nesta obra, o pensador francês, utiliza o método da dúvida6 como o processo 

epistemológico de busca da verdade através da razão. Este intento de fundamentar o 

                                                                                                                                                                          

Gênio Maligno, um ser poderoso que detinha a capacidade de enganar, o qual foi responsável por 
radicalizar a dúvida tornando-o hiperbólica, Descartes nos diz que a prova de sua existência é inerente ao 
fato de que o gênio maligno o engana: “Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele [o gênio maligno] 
me engana; e, por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu 
pensar ser alguma coisa” (DESCARTES, 1983, p.92). Em outras palavras, eu enquanto pensamento, me 
afirmo no exercício da dúvida [...] Disso não posso duvidar, pois é a própria dúvida que engendra esta 
constatação: penso, logo existo (SILVA, 2005, p. 47). Nesta obra Descartes usa a frase “Ego sum, ego 
existo” no desenvolvimento do argumento de que a existência do meditador é provada através da 
capacidade de pensar, afirmando, assim, que o cogito é a primeira grande verdade na cadeia das razões 
que ultrapassou a dúvida hiperbólica e radical conferida por Descartes e pode ser assegurada como 
verdade indubitável. Logo o cogito aparece de modo metafísico como a substância do homem, ou seja, é 
desenvolvido o ponto de vista de que o homem se resume à coisa pensante (res cogitans) e, consequente, 
é estabelecida uma subjetividade que determinará o modo de ser do homem. Tendo assegurado a 
existência da res cogitans, Descartes pode definir a natureza do eu o qual ele assegurou a existência. Ao 
analisar quais são seus atributos, o filósofo deduz que pensar é o único predicado que definiria sua 
verdadeira natureza, pois seria a única característica encontrada que não teria qualquer relação com os 
sentidos, os quais são enganosos, ou com o corpo, entendido como realidade exterior. Essa conclusão será 
de fundamental importância para a crítica que fará Nishitani ao modelo moderno de eu e suas 
consequências epistêmicas como veremos mais adiante. 
6 Em Meditações Metafísicas, de início (Meditação Primeira), o pensador francês vê a necessidade de se 
desfazer de todas as opiniões falsas que o cerca e colocar o conhecimento em bases mais seguras. Para tal 
empreitada ele faz uso da dúvida como método, ou seja, deve ser considerado falso o que se apresenta 
como duvidoso e sempre enganador o que alguma vez enganou. Tendo em vista que, para Descartes, a 
verdade é aquilo o qual percebemos clara e distintamente, devemos destacar que se alguma opinião nos 
provoca dúvida ela não pode ser tomada de imediato como verdadeira, mas submetida ao exame rigoroso. 
Deste modo, segundo Gérard Lebrun, comentador de Descartes, a dúvida pode ser considerada 
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conhecimento de modo racional só se faz possível dentro de um contexto histórico no 

qual o interesse humano pelas questões religiosas vai, aos poucos, dando lugar ao 

empenho pela busca de respostas por meio da racionalidade.  

Em outras palavras, o mundo, antes guiado por uma concepção de base geral 

teocêntrica, passa a ser conduzido de modo antropocêntrico, ou logocêntrico, pois 

define o logos, ou seja, a capacidade cognitiva do homem como único meio possível 

para o encontro com a verdade. Estamos diante do clássico nascimento da 

“subjetividade moderna”, projeto no qual o homem detém a posição central. 

Com isso, a religião cede, progressivamente, lugar à filosofia e à ciência como as 

responsáveis por fundamentar o conhecimento verdadeiro. Historicamente, tal aspecto 

caracteriza a transição do pensamento medieval para o pensamento moderno. 

É importante ressaltar que este processo de centralização do conhecimento no 

homem não aconteceu de modo pacífico. Sobre o contexto histórico no qual a 

modernidade está inserida Nishitani Keiji destaca o conflito entre ciência, religião e 

cultura que se inicia a partir desse novo panorama no qual a experiência religiosa deixou 

de ter destaque. Como bem observa o estudioso da Escola de Kyoto James W. Heisig: 

 

Nishitani entendeu que a modernidade é o resultado de um 
desenvolvimento histórico que começou com a ruptura da Idade 
Média, passou através da Reforma Protestante e o Renascimento e 
termina com o surgimento da ciência moderna. A relação entre o eu 
individual, Deus e o mundo, que uma vez tinha proporcionado uma 
base espiritual à cultura havia desabado deixando em seu lugar um 
estado de conflito permanente entre a religião, a ciência e a cultura7. 

(HEISIG, 2002, p. 264) 

 

                                                                                                                                                                          

hiperbólica, ou seja, exagerada, pois é sistemática e generalizada, tendo em vista que abarca todas as 
opiniões antes estabelecidas (1983, p. 85). Devemos deixar claro que a importância do método da dúvida 
hiperbólica para o sistema filosófico cartesiano se dá na medida em que apenas uma opinião que 
ultrapasse a dúvida mais radical pode ser considerada como uma verdade inabalável na cadeia das razões. 
Assim, a dúvida é parte central do método utilizado por Descartes para fundamentar a verdade em bases 
seguras. De início, a dúvida abarca as percepções sensíveis, pondo em questão os elementos relacionados 
à sensação e toda representação que visa a compreensão dos entes exteriores, pois como os sentidos já 
falharam alguma vez na obtenção da verdade não podem ser considerados confiáveis. Posteriormente, 
Descartes chega a expor o problema da falta de nitidez quanto à distinção entre o momento que sonhamos 
e o período no qual estamos em vigília, colocando em dúvida a diferenciação entre realidade e sonho; até, 
por fim, universaliza a dúvida com o argumento do Gênio Maligno.  
7Tradução nossa. 
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Nesse contexto histórico de “conflito” apontado por Heisig a obra de Descartes se 

destaca pela busca da certeza indubitável, ou seja, da verdade que se mostra clara e 

distintamente. Apesar da importância da obra cartesiana para o desenvolvimento da 

crítica de Nishitani com relação ao cogito como fundamento do comportamento do 

homem moderno frente ao mundo, neste trabalho, não faremos uma análise profunda do 

pensamento de Descartes, mas iremos nos ater à interpretação desenvolvida pelo 

pensador japonês ao modelo cartesiano. 

A proposta de Nishitani consiste em demonstrar as deficiências inerentes ao ponto 

de vista da subjetividade clássica desenvolvida por Descartes e apontada como a origem 

do pensamento técnico-científico, tendo como proposta principal a superação do 

domínio potencialmente catastrófico e destrutivo na Era da ciência (HEINE, 1990, p. 

175) a partir de um salto para fora do campo da razão. Dito de outro modo, a crítica do 

pensador japonês com relação à perspectiva científica e tecnológica parte de um ponto 

de vista distinto que supera radicalmente o campo da consciência e sua lógica 

fundamentada na perspectiva que define o homem como centro cognitivo. 

Para Nishitani, quando Descartes considera a razão como única fonte responsável 

pelo conhecimento, assinala o modo de ser do homem moderno, que se baseia na 

perspectiva segundo a qual o indivíduo é admitido como sujeito. Uma das 

consequências do projeto racionalista cartesiano é a de que os homens detêm uma 

posição de superioridade, atuando como manipuladores, consumidores, reformadores e, 

desse modo, assumindo a postura de centro cognitivo em relação a todos os demais 

entes.  

Em outras palavras, a partir da determinação de que o cogito se estabelece como 

aquilo que garantiria tanto o conhecimento do mundo, como de si mesmo, um 

contraponto se impõe. Neste contexto, toda a realidade exterior é interpretada como 

objeto. Trata-se da diferenciação entre homem e mundo, ou sujeito e objeto que se 

desenvolve a partir da distinção entre res cogitans e res extensa. Trata-se da 

fundamentação da diferenciação entre o eu cognitivo e as coisas exteriores, tese 

conhecida como “dualismo cartesiano” a qual determina a distinção entre mente e corpo 
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como substâncias separadas e incompatíveis.8 Tal perspectiva dualista centrada no eu 

será bem criticada por Nishitani Keiji em Religion and Nothingness: 

 

Considerar as coisas desde o ponto de vista do eu é vê-las sempre 
como meros objetos, ou seja, examinar as coisas desde fora da esfera 
interna do eu. Isto quer dizer assumir uma posição frente às coisas 
desde a qual o eu e as coisas permanecem separados um do outro. Este 
ponto de vista de separação sujeito-objeto, ou suposição entre interior 
e exterior, é o que chamamos de campo da consciência. Neste campo 
normalmente relacionamos as coisas por meio de conceitos e 
representações. [...] No campo da consciência, o eu sempre ocupa a 
cena central9. 

(NISHITANI, 1999, p. 46) 

 

Apesar de descartes nunca ter definido o que ele queria dizer com a acepção 

“pensamento”10 na elocução “penso, logo existo”, tradicionalmente infere-se que pensar 

se dá como o conjunto de conteúdos da consciência (SILVA, 2005, p. 47). Deste modo, 

Nishitani aponta que a ideia de sujeito moderno implica na concepção de que a essência 

do homem é identificada como consciência, a qual é responsável por guiar a ação 

humana e seu modo de relacionar-se com o mundo. Além do marcante afastamento 

entre o eu e os demais entes, aqui considerados como objetos, o campo da consciência 

                                                           
8 Na obra Meditações Metafísicas, mais especificamente na Meditação Sexta intitulada Da existência das 
coisas matérias e da distinção real entre a Alma e o corpo do homem, Descartes atinge a 10ª verdade na 
cadeia das razões a qual estabelece que res cogitans e res extensa são realidades diversas, fato que 
possibilita a autonomia da alma frente o corpo. No diz Descartes: E, embora talvez (...) eu tenha um corpo 
ao qual estou muito estreitamente conjugado, todavia, já que, de um lado, tenho uma ideia clara e 
distinta de mim mesmo, na medida em que sou apenas uma coisa pensante [res cogitans] e inextensa [non 
extensa], e que, de outro, tenho uma ideia distinta do corpo, na medida em que é apenas uma coisa 
extensa [res extensa] e que não pensa [non cogitans], é certo que este eu, isto é, minha alma, pela qual eu 
sou o que sou, é inteiramente e verdadeiramente distinta do meu corpo e que ela pode ser ou existir sem 
ele (1983, p. 134). Através dessa afirmação, a qual separa homem e mundo, Descartes destaca um modo 
determinado de se relacionar com as coisas o qual tornou possível o desenvolvimento da ciência como a 
conhecemos. 
9 Tradução nossa. 
10 Os contemporâneos de Descartes chegaram a criticar o pensador francês por não ter esclarecido as 
definições de “pensamento” e “existência”, termos utilizados na frase “penso, logo existo”. No entanto, 
para Descartes, essas palavras seriam noções comuns, já claras por si mesmas e tentar explicá-las somente 
as obscureceria. Segundo Franklin Leopoldo e Silva, o intuitivismo de Descartes dispensa que se leve a 
análise dos termos mais longe do que uma clarificação psicológica da evidência conceitual, recusando, 
por exemplo, um procedimento analítico absolutamente redutor à identidade lógica (SILVA, 2005, p. 48). 
De outro modo, para se referir ao cogito, ou a capacidade cognitiva humana, Descartes usa os termos, 
intelecto, cognição, razão.  
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se caracteriza como o plano no qual o conhecimento das coisas do mundo se dá através 

de conceitos e representações.  

Esta concepção centrada no eu, denominada por Nishitani como modo de ser 

egocêntrico (NISHITANI, 1999, p. 40), culmina na caracterização do comportamento 

do homem moderno frente ao mundo e consequentemente no desenvolvimento da 

técnica moderna. Neste ponto se dá a importância do sistema filosófico cartesiano para 

o tema aqui tratado. A concepção inaugurada por Descartes de que o homem ocupa uma 

posição de destaque com relação aos demais entes traz consigo uma visão mecanicista 

do mundo na qual os entes são concebidos, em ultima instância, como matéria prima.  

Segundo Nishitani, esta perspectiva possibilitou a imagem de mundo que 

encontramos na ciência moderna a qual, por sua vez, tornou possível o controle da 

natureza a partir da tecnologia científica (NISHITANI, 1999, p. 47). Em outras 

palavras, o sujeito é o único responsável por produzir conhecimento a partir do modo 

dominador que se relaciona com o mundo. Consequentemente, a ciência e a filosofia, a 

partir de Descartes, se desenvolveram tendo em vista esta perspectiva11. 

Deste modo, a relação sujeito-objeto supracitada nos é familiar por fazer 

referência ao nosso momento atual, caracterizando de modo claro a Era do pensamento 

técnico-científico. A época da técnica pode ser definida como o momento histórico no 

qual a ciência e os modos de ser e pensar científicos dominaram e definiram um estado 

caracterizado por uma visão globalizante do planeta. Neste contexto estamos inseridos 

na tradição instrumentalizante do mundo, no qual os recursos naturais são tratados 

como reserva de riquezas ocasionando seu fatídico esgotamento.  

Martin Heidegger, o pensador do tempo da indigência e crítico do pensamento 

técnico-científico, ao ilustrar o contexto intrínseco à modernidade destaca a dominação 

do homem frente ao mundo na obra Gelassenheit de 1959: 

 

                                                           
11

 Devemos deixar claro que a crítica de Nishitani não recai apenas sobre Descartes, o chamado “pai da 
subjetividade moderna”, mas se estende a todos os pensadores que, segundo o filósofo japonês, sejam 
representantes da construção de pensamento sustentado na valorização como centro cognitivo. Este 
perspectivismo que possibilita a ascensão da ciência moderna e, como consequência o controle da 
natureza visando o progresso técnico-científico também é defendido explicitamente por Bacon. 
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Assenta no fato de estar em curso há alguns séculos uma reviravolta 
de todas as representações dominantes. O Homem é, assim, transposto 
para uma outra realidade. Esta revolução radical da visão do mundo é 
consumada na filosofia moderna. Daí resulta uma posição totalmente 
nova do homem no mundo. O mundo aparece agora como um objeto 
sobre o qual o pensamento que calcula investe, nada mais devendo 
poder resistir aos seus ataques. A natureza transforma-se num único 
posto de abastecimento gigantesco, numa fonte de energia para a 
técnica e indústria modernas. Esta relação fundamentalmente técnica 
do Homem com o todo do mundo surgia pela primeira vez no século 
XVII, na Europa e unicamente na Europa. Permaneceu desconhecida 
das restantes partes da Terra durante longo tempo. Era totalmente 
estranha às épocas precedentes e aos destinos dos povos de então.  

(HEIDEGGER, 1959, p. 18) 

 

Podemos perceber que Heidegger enfatiza o fato de que a cosmovisão inerente à 

supervalorização do sujeito frente ao mundo, característica que se impõe através da 

Idade Moderna nasce na Europa como algo totalmente novo ainda no século XVII, para 

só tempos depois ser disseminada pelo mundo e interpretada como modo de ser do 

homem em geral. 

Deste modo, está claro para Nishitani que prevalece, como herança da tradição 

moderna, uma noção do eu do tipo cartesiana, constituída pela autoconsciência como o 

que assegura o mundo e todas as coisas que há nele (NISHITANI, 1999, p. 50). Deste 

modo, o cogito cartesiano se dá como fundamento da subjetividade moderna, ou seja, 

consiste no modo de ser de uma época.  

Neste contexto, os problemas inerentes à relação entre homem e mundo, ou seja, 

sujeito e objeto, são abordados por Nishitani como a perspectiva que marca um período 

histórico, mas que difere do verdadeiro modo de ser do homem, segundo o qual para 

que conheçamos as coisas tal como são verdadeiramente devemos ter uma relação mais 

elementar com elas.  

Além disso, Nishitani vai questionar o caráter evidente do cogito, o qual ao 

superar a dúvida hiperbólica se apresenta, nas Meditações Metafísicas, como a primeira 

verdade indubitável na cadeia das razões. 

A questão posta por Nishitani se dá a partir do ponto em que o cogito é pensado 

desde o campo do próprio cogito. Tendo isso em vista, Nishitani interroga: A auto-

evidência do cogito, ou seja, o fato de que o eu é evidente para si mesmo, 



23 

 

proporcionaria um ponto de vista adequado a partir do qual analisá-lo? (1999, p. 50). 

Em outras palavras, o que Nishitani põe em questão é: podemos analisar o cogito 

através do modo de ser subjetivo inaugurado por essa construção de pensamento? 

Na tentativa de ultrapassar este problema, Nishitani propõe que a subjetividade, 

que caracteriza o cogito, seja pensada de modo mais elementar, ou seja, o pensador 

japonês pretende analisar a subjetividade a partir de um embasamento que, segundo ele, 

seria mais radical e mais profundo do que o cogito cartesiano.  

Assim, o cogito não se mostra como a representação do real modo de ser do 

homem, mas apenas como uma “opinião” filosófica entre outras, assinalada como a 

expressão de um modo de ser particular de uma época, modo este caracterizado por 

Nishitani como modo de ser egocêntrico. 

Devemos deixar claro que quando Nishitani se reporta ao ego, ele não faz 

referência ao sentido psicanalítico do termo, mas como um eu que em seu modo de ser 

detém o apego e o controle às coisas e a si mesmo, ou seja, é o modo de ser que 

caracteriza o sujeito clássico como aquele que faz de si mesmo o centro de toda a 

realidade e o único detentor e responsável pelo conhecimento. 

 

Como todos sabem Descartes estabelecia um dualismo entre a res 
cogitans (cuja essência é o pensamento ou consciência) e a res extensa 
(cuja essência é a extensão física). Por um lado, situava o ego como 
uma realidade além de toda dúvida, que ocupava a posição central em 
relação ao resto do existente. Seu cogito, ergo sum expressa o modo 
de ser desse ego como afirmação egocêntrica da própria realidade. Por 
outro lado, junto com isto, as coisas do mundo natural apareciam 
como comportamentos sem vida em relação ao ego interior. 

(NISHITANI, 1999, p. 47) 

 

Para Nishitani é necessário examinar o postulado da evidência do cogito como 

autoconsciência a partir de um campo que a ultrapasse. Em outras palavras, faz-se 

necessário examinar o ego a partir de seu fundamento para, então, superar a perspectiva 

cartesiana a partir de um campo mais elementar. 
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Cogito, ergo sum é a mais evidente das verdades de forma imediata, 
mas, ao ser considerada desde o campo do cogito, resulta problemática 
e, em um nível mais fundamental, duvidosa. Sua auto-evidência se 
converte em uma espécie de decepção ou falácia para si mesma, já que 
a compressão do ego tem sido bloqueada desde seu próprio 
fundamento na origem do próprio ego. 

(NISHITANI, 1999, p. 52) 

 

 Segundo Nishitani, o cogito como a caracterização da essência determinante do 

comportamento do homem moderno frente ao mundo, se constitui uma falácia, na 

medida em que não detém a capacidade de pensar o homem verdadeiramente em seu 

fundamento. Para o pensador japonês através do olhar imposto pela perspectiva 

subjetiva desenvolvida na Era moderna graças à interpretação do pensamento 

cartesiano, o qual constrói um muro que separa homem e mundo, não se faz possível 

conhecer o homem e a realidade de modo verdadeiro, pois no campo da consciência o 

cogito é considerado a partir de seu próprio critério. Nas palavras de Nishitani, a 

realidade neste campo aparece tão só de modo fragmentário, em forma de contradições 

em si inevitáveis (1999, p. 47).  

Assim, Descartes não se dedicou a pensar o cogito e sua relação com o mundo 

de modo profundo. Logo, faz-se necessário rediscuti-lo, a partir da crítica ao modelo 

moderno, visando uma nova perspectiva. Trata-se de pensar o homem e sua relação com 

o mundo de modo elementar para além da perspectiva substancialista e subjetiva. Sobre 

a crítica de Nishitani ao cogito cartesiano nos diz Dallmayr: 

 

No ponto de vista de Nishitani, o ceticismo cartesiano ou dúvida foi 
parcialmente radical: porque aceitou como dado, ou deixou 
inexplorado, o status e significado do cogito e sua relação com o 
mundo. Uma vez que essa acepção é anulada, uma vez que o cogito 
não é mais visto como substância (ou res), o caminho está aberto para 
um radicalismo profundo, para o nível da não-substancial 
subjetividade. 12 

(DALLMAYR, 1992, p. 39) 

 

                                                           
12 Tradução nossa. 
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A tarefa consiste, assim, em pensar o cogito a partir de uma visão em que a 

autoconsciência é ultrapassada para dar lugar a uma nova perspectiva. Estamos falando 

de um ponto de vista mais originário do que o pensamento objetivista, no qual o próprio 

ego, a partir de uma busca existencial, possa despertar para o seu verdadeiro si mesmo, 

estabelecendo, o que nosso filósofo chama de um campo elementar. 

 

Pensar o ego desde um campo elementar supõe que o próprio ego 
descubra de forma subjetiva um campo elementar da existência em 
seu interior. Em outras palavras, podemos falar de um ego que chega a 
ser um si mesmo realmente, isto é, um despertar elementar. Esta forma 
de pensar o cogito é pensamento existencial: um pensamento mais 
elementar deve assinalar um modo de ser do eu mais elementar. Desde 
esta perspectiva, o cogito, ergo sum cartesiano pode assegurar sua 
própria verdade só quando é derrubado o campo da autoconsciência e 
se abre através do campo do si mesmo mais elementar, pois onde isto 
não tem lugar, o eu dessa autoconsciência chega a ser ao fim, para ele 
mesmo, falsidade e desilusão. 

(NISHITANI, 1999, p. 52) 

 

Percebemos que para Nishitani o modo de ser inaugurado pelo cogito cartesiano 

não se dá de forma evidente como tenta provar Descartes nas Meditações Metafísicas. A 

auto-evidência da subjetividade cartesiana, ou seja, a ocorrência de que o eu, definido 

pelo pensar, é evidente para si mesmo, impõe a necessidade de analisarmos o cogito 

para além do próprio cogito. 

 Em outras palavras, examinar a subjetividade inaugurada por Descartes só se faz 

possível a partir de uma perspectiva diferente daquela do próprio eu autocentrado. 

Assim, Nishitani tem como objetivo a busca pelo fundamento da natureza humana de 

modo que ultrapasse a perspectiva moderna e, como já dissemos, proporcione o 

encontro com o eu mais originário, ou pelas palavras do pensador japonês, mais 

elementar. 

Nesta perspectiva a religião aparece como a nascente responsável pelo salto 

proposto pelo pensador japonês, a qual ultrapassa os excessos gerados na modernidade 

através do dualismo cartesiano e a centralização do poder cognitivo no homem. A 

religião, vista por uma nova perspectiva por Nishitani, é capaz de abrir nossos olhos 

para o ponto de vista mais elementar. 
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1.2 A religião como modo elementar do eu. 

O pensamento moderno ficou conhecido como o responsável por rejeitar a 

perspectiva medieval de que o conhecimento é orientado pelo campo religioso. A 

realidade percebida a partir do olhar da religião, embora valorize o papel importante da 

pessoa, inviabilizaria a inversão e o estabelecimento de um certo cientificismo que 

norteava já a visão renascentista, mas que se consolida de forma radical no projeto 

moderno.  

Com isso, na modernidade a religião perde seu poder frente à ciência, 

acontecimento que se desenvolve e se solidifica na contemporaneidade. A cultura 

contemporânea não precisa do sagrado para se explicar, de outro modo, a religião perde 

seu espaço como determinadora de significações e valores para o modo de agir e pensar 

humanos. Resta-nos a questão: qual o papel da religião no pensamento contemporâneo?  

A construção filosófica de Nishitani, a exemplo dos demais pensadores da Escola 

de Kyoto, é religiosamente orientada. Com isso não queremos dizer que as discussões 

abordadas pelo pensador japonês giram em torno do propósito de definir a essência de 

Deus, ou qualquer outro tema amplamente discutido pelos pensadores da religião, nem 

que se apoiam em uma doutrina religiosa específica.  

De outro modo, devemos ter em mente que o sistema filosófico de Nishitani não 

pode ser entendido independente da religião. Em outras palavras, na construção de 

pensamento deste filósofo japonês, filosofia e religião andam juntas para, muitas vezes 

através de termos budistas e sua proximidade com conceitos da filosofia contemporânea 

pensar o homem e sua relação com a realidade como questão principal. 

Devemos deixar claro que ao fazer uso de termos budistas, como por exemplo 

śūnyatā (vacuidade), tathatā (ser tal qual), mu (nada), ku (vazio), etc, Nishitani não 

toma o budismo como a religião a partir do qual se desenvolve seu sistema filosófico. 

Em contrapartida, os conceitos budistas são retirados de seu contexto conceitual clássico 

para que possam auxiliar no entendimento do que seja o homem e seu modo de 

relacionar-se com a realidade.  

Na construção filosófica de Nishitani, filosofia e religião, apesar de sua estreita 

relação, não podem ser confundidas. Embora seja notório o papel marcante que a 

religião tem no sistema filosófico deste pensador japonês, a religiosidade se restringe ao 
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papel de contribuir no desenvolvimento de questões importantes para a filosofia 

mundial. 

A proximidade que Nishitani desenvolve em torno da religião tem como 

consequência o destaque dado, em sua construção filosófica, à experiência religiosa, 

pois para o pensador japonês a religião nada mais é do que um modo de viver e, 

consequentemente, um modo de perceber o mundo.  

Sobre o entendimento do que é a religião nos diz Nishitani: 

 

Podemos abordar a religião desde diversos ângulos, pois é uma 
realidade multifacetada. Comumente se define como a relação do 
homem com o absoluto, por exemplo, Deus. [...] Podemos nos referir 
a relação do homem com Deus como o abandono da própria vontade 
para viver de acordo com a vontade de Deus, ou como a visão ou o 
conhecimento de Deus, ou ainda, como a revelação de Deus em nós. 
[...] Também pode ser opinado que só na religião o homem chega a ser 
de verdade ele mesmo, ali onde o si mesmo encontra seu “rosto 
original”. Por outro lado é possível considerar a essência da religião 
como faz Schleiermacher em seu Reden über die Religion [Sobre a 
religião], como intuição do infinito no finito, como uma “intuição do 
universo”. 

(NISHITANI, 1999, p. 41) 

 

No entanto, o pensador japonês, não acolhe nenhum desses pontos de vista em 

torno da religião como determinante em seu projeto filosófico. Em contrapartida, 

prefere abordar a religião de modo diverso considerando-a como um despertar à 

realidade, ou em suas palavras, como uma realização real da realidade (NISHITANI, 

1999, p. 41) fundamentada no encontro o eu elementar. 

Como implicação deste ponto de vista, Nishitani se aproximou de pensadores 

Ocidentais ditos existencialistas, ou que valorizam a experiência, como Kierkegaard, 

Sartre e Heidegger, em detrimento de teólogos ou estudiosos do budismo, fato que o 

transformou de um teórico puro, para um teórico interiorizado (HEISIG, 2002, p. 241). 

Em outras palavras, a religião foi responsável por aproximar a filosofia de Nishitani ao 

que temos de mais interior no que concerne a experiência íntima do homem consigo 

mesmo e com o mundo. 
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Embora Nishitani inicie o livro Religion and Nothingness questionando no título 

de seu primeiro capítulo O que é a religião?, de acordo com o próprio pensador, o livro 

não visa analisar o fenômeno da religião em diferentes momentos históricos explicando 

quais são os pontos em comum que a define como tal, ou mesmo se ater a religiões, ou 

igrejas específicas. De modo distinto, trata-se de desenvolver reflexões acerca da 

religião sem questionar sua utilidade, mas analisando-a desde o ponto de vista da vida.  

Para tal, Nishitani propõe uma busca, não por Deus, ou pelo transcendente, mas 

pelo que nos é mais íntimo. Em outras palavras, as respostas para as perguntas que 

surgem durante a existência não devem ser buscadas no encontro com a divindade, de 

outro modo a resposta deve está naquilo que nos é mais elementar.  

Através das palavras de Nishitani, o livro Religion and Nothingness visa o 

aprofundamento do entendimento sobre o que concerne o fundamento da existência 

humana e, ao mesmo tempo, buscar as origens da realidade através da superação dos 

problemas encontrados na Era moderna (1999, p. 32). 

A modernidade, como já ressaltamos, é a principal responsável pela compreensão 

de homem que temos hoje. Tendo isso em vista, segundo Nishitani a religião seria o 

primeiro passo para, a partir de uma busca pessoal ou uma crise existencial, conduzir o 

homem através da superação da perspectiva do sujeito para o encontro com o modo de 

ser elementar. Segundo Heisig, a conversão do modo de pensar moderno em um ponto 

do vista do não ego, guiado pelo nada absoluto é a verdadeira conversão religiosa 

(1999, p. 385). 

No intuito de expor o poder de transformação inerente à perspectiva religiosa, as 

palavras de Eiko Kawamura-Hanoka, discípula de Nishitani, são marcantes. Segundo a 

estudiosa, a definição de Nishitani de religião é a real autoconsciência da realidade na 

qual a filosofia do vazio, fundada na experiência religiosa, é estabelecida no 

renascimento do pensamento, intitulado, pensar no não-pensar (1992, p. 243) 13. Isto 

quer dizer que a religião é responsável por transformar o modo de pensar e a lógica 

tradicional humana, tendo como consequência o nascimento de um novo 

comportamento frente ao mundo, e mais que isso, um novo modo de pensar a realidade. 

 

                                                           
13 Tradução nossa. 
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A busca religiosa se desperta em nosso interior quando começamos a 
duvidar, desta forma, do sentido de nossa existência, quando 
começamos a nos questionar. Estas perguntas e a busca se fazem 
patentes quando dissolve nosso modo de ser, segundo o qual 
pensamos e consideramos tudo, e interrompe o modo de vida que nos 
situa no centro de tudo. 

(NISHITANI, 1999, p. 39) 

 

Para Nishitani, a religião é imprescindível para o homem, tendo em vista que ela é 

a única capaz de romper com o modo de ser cotidiano, caracterizado pelo pensamento 

moderno, sendo capaz de situar o homem em contato com o modo de ser elementar, no 

qual o eu egocêntrico é transcendido para dar lugar à verdadeira igualdade, ou seja, à 

ausência de distinções entre o eu e o outro. Segundo Heine, a superação da tensão entre 

sujeito e objeto requer um avanço para a realização da indiferenciação essencial entre 

o eu e o outro, homem e natureza, consciência e mundo (HEINE, 1990, 182). 

Sobre o papel da religião nos acrescenta Nishitani:  

 

A religião é o descobrimento da problemática do modo de ser do eu 
cotidiano; nisso reside o significado especial que tem a religião. Neste 
sentido a religião também tem sido o caminho de um grande ego 
cogito elementar para esclarecer o ego sum.  

(NISHITANI, 1999, p. 52) 

 

Aqui Nishitani se refere à negação absoluta do eu promovida pela religião, para o 

encontro com a subjetividade elementar na qual o homem não detém mais a posição de 

superioridade frente às coisas do mundo. Em outras palavras, a pergunta pela essência 

da religião, ou pela utilidade da religião quando pensada de modo mais íntimo por 

aquele que inquere é substituída pela questão “Para que fim existo?”. Dito de outro 

modo, a pergunta pela religião se desenvolve em uma pergunta pelo meu si mesmo.  

Assim, a questão “O que é a religião?” não busca o contato com o transcendente, 

mas com aquilo que nos é mais próximo, pois é no terreno da religião que o homem 

encontra a si mesmo, ou seja, pode irromper em seu modo de ser elementar sendo, 
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agora, capaz de estabelecer uma relação nova e autêntica com o mundo indo além do 

dualismo sujeito-objeto. 

 

No que se referem às demais coisas, podemos fazer de nós mesmos 
um telos como indivíduos, como homens ou como humanidade e 
avaliá-las em função de nossa vida e nossa existência. Podemos pôr no 
centro e medida do significado de todas as coisas como conteúdos de 
nossas vidas enquanto que indivíduos/homem/humanidade. No 
entanto, a religião altera a postura desde a qual nos compreendemos 
como telos e centro de todas as coisas, pois no lugar disso planteia 
como ponto de partida com que fim existo.  

(NISHITANI, 1999, p. 38) 

 

Percebemos que a religião detém sua importância na medida em que é responsável 

por mudar nossa postura com relação ao mundo. Nosso modo de ser, anteriormente 

interpretado como centro e medida de todas as coisas passa a ser questionado através da 

busca religiosa, colocando em revisão a nossa conduta com relação ao mundo e nossa 

própria existência. Assim, a pergunta pela religião, quando pensada de modo radical, 

nos leva a questionar a nós mesmos. 

 

Nishitani procura descobrir a natureza essencial da religião na medida 
em que estabelece um encontro entre o teleológico ponto de vista da 
religião tradicional e da perspectiva mecanicista da ciência.   Esse 
projeto é realizado à luz da ontologicamente não objetivável e 
epistemologicamente não conceitualizável fundo sem fundo da 
experiência Zen do nada absoluto. 

(HEINE, 1990, p. 181) 

 

Assim, a religião deve superar os problemas causados pela ciência e tecnologia a 

partir da superação da supervalorização da objetificação do mundo. Ou nas palavras de 

Heine, a religião detém a capacidade de sobrepujar o caráter de manipulação e 

exploração do mundo, visto como uma coleção de entidades objetificável (HEINE, 

1990, p. 182), através do encontro com o nada absoluto. 

Deste modo, a religião abordada por Nishitani tem um caráter diferente do 

tradicional. Aqui a religião não se restringe à relação entre Deus e o homem. De outro 
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modo, para o pensador japonês, a religião é o primeiro passo para chegar ao campo no 

qual homem chega a ser ele mesmo de modo elementar, chamado por Nishitani de 

despertar ao rosto original. De igual modo, a religião proporciona o encontro com a 

realidade, ou nas palavras do pensador, a religião é a realização real da realidade 

(NISHITANI, 1999, p. 41) na vacuidade. 

Nishitani usa a expressão “realizar” com relação ao fazer-se presente da realidade 

em nós para enfatizar o fato de que o conhecimento da realidade não se dá como um 

fenômeno da consciência do sujeito que vê a realidade como objeto de seu 

conhecimento. Nosso pensador pretende ultrapassar a barreira da relação sujeito-objeto 

mostrando que a realidade expõe a sua forma verdadeira de modo independente da 

vontade do homem14. 

 

Para Nishitani a questão da essência da religião deve ser respondida 
através do rastreamento do processo da busca genuína pela verdadeira 
realidade. Ele procura interpretar a questão religiosa como uma 
procura pela verdadeira realidade no verdadeiro caminho. A 
verdadeira realidade é realizada na autoconsciência da realidade, ou 
auto-realização da realidade. Em ambas o homem toma consciência da 
realidade e, ao mesmo tempo, a realidade se realiza na consciência do 
homem, são o que Nishitani chama de “autoconsciência da realidade 
verdadeira”. Em sua crítica sobre a noção cartesiana de cogito, ergo 
sum, Nishitani define “A única e principal característica da religião” 
como “a exposição existencial da problemática contida no modo de 
ser do eu cotidiano” e como “o caminho de um grande ego cogito 
elementar para esclarecer o ego sum”. 15 

(TAKEDA, 1999, p. 156) 

 

Percebemos que a busca religiosa em Nishitani tem o poder de fazer com que o 

homem deixe de lado a lida com as coisas em seu modo cotidiano de se relacionar com 

o mundo e ponha em questão a própria existência como algo digno de ser pensado. Ao 

pensar sobre si mesmo o homem escolhe o caminho da busca pelo eu verdadeiro e, 

consequentemente, pela realidade em sua verdade. Por esta razão a religião é vista por 

Nishitani como uma necessidade indispensável, como algo imprescindível para a vida. 

                                                           
14 Para saber mais sobre a realização da realidade vide a sessão intitulada A superação do conhecimento 
objetivo e representacional inserida no capítulo II deste trabalho. 
15 Tradução nossa. 
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Por enquanto nos resta a questão: de que modo se dá esse despertar para nosso 

rosto original e para o encontro com a realidade verdadeira? Segundo Nishitani, esse 

processo de autoconhecimento, ou esse despertar para a verdade que se inicia a partir da 

experiência religiosa, se desenvolve no momento em que colocamos em questão a nossa 

existência e a própria realidade. Este processo de dúvida culmina no que Nishitani vai 

chamar de grande dúvida. 

 

1.3 “A grande dúvida” como despertar do ego sum. 

Em tempos dominados pelo pensamento técnico-cientifico podemos entrever, na 

contramão desse processo, um ponto de vista distinto que assinala os abusos históricos 

provocados pela radicalização do projeto moderno, estabelecendo como problema a 

construção de um pensamento proveniente da subjetividade tradicional16.  

Como vimos, Nishitani Keiji critica o modo de ser do homem moderno baseado 

na perspectiva que admite o indivíduo como sujeito, ilustrado de início pela filosofia 

cartesiana. De acordo com este ponto de vista detemos uma posição de superioridade 

por nos dispor como centro cognitivo em relação a todas as coisas externas a nós. Neste 

contexto, o mundo nos aparece como matéria-prima, ou ainda, reserva de riquezas 

aguardando para ser explorada. Em outras palavras, trata-se da diferenciação entre 

homem e mundo, ou sujeito e objeto, processo derivado do chamado dualismo 

cartesiano o qual distingue res cogitans e res extensa. 

Estabelecendo uma crítica ao pensamento subjetivista, Nishitani Keiji, segundo 

James W. Heisig, na introdução da tradução espanhola La Religión y la Nada, pretende 

criar a base filosófica para uma existência individual total e válida, que serviria de 

base para uma nova existência social, para o avanço da cultura humana, e para uma 

superação dos excessos da idade moderna (1999, p.16).  

Para Nishitani, a perspectiva antropocêntrica da realidade fundamentada no cogito 

é problemática por não permitir o acesso ao mundo tal como é, mas apenas a uma visão 

particular da realidade de modo puramente racional, na qual a consciência assegura, 

considera e determina a realidade através de seu conjunto de faculdades. 

                                                           
16 cf  PRAZERES, Amanda. “A doutrina do não-ego: A crítica de Nishitani Keiji à filosofia do sujeito”, 
Ítaca nº 20, 2012. 
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Assim, o que Nishitani propõe é um retorno à raiz da subjetividade na busca de 

uma origem que seja mais radical e profunda que o cogito, ou seja, que ultrapasse o 

conceito cartesiano o qual, como descendentes do pensamento moderno, resume nosso 

modo de ser com relação ao mundo. Caráter este nomeado por Nishitani como modo de 

ser egocêntrico. 

 

Pensar o ego a partir de um campo elementar supõe que o próprio ego 
expõe de forma subjetiva um campo elementar da existência em seu 
interior. Em outras palavras, pode-se falar de um ego que chega a ser 
um si mesmo realmente, isto é, um despertar elementar. (...) Desde 
essa perspectiva, o cogito, ergo sum cartesiano pode assegurar sua 
própria verdade só quando é derrubado o campo da autoconsciência e 
se abre através de um campo do si mesmo mais elementar.  

(NISHITANI, 1999, p. 52)  
 

O processo exposto por Nishitani que culmina no encontro com a subjetividade 

mais originária se caracteriza como uma experiência existencial individual a qual o 

homem passa casualmente durante a vida e que se forma por três passos. O primeiro 

passo se distingue por uma experiência comum de frustação, quando o encontro com 

nossos limites pessoais tem como consequência questionar a vida em sua totalidade. 

Como quando passamos pela experiência de presenciar a morte de um parente próximo, 

comumente superamos essa situação e a deixamos de lado. No entanto, só quando 

optamos por explorar esse acontecimento é que podemos passar para uma segunda 

etapa.  

Pelas palavras de Heisig essa etapa subsequente somente se dá Se vivemos com a 

dúvida, e deixamos que a dúvida siga seu próprio curso, esta frustação vai se 

transformando em um grande abismo de niilidade17 aos nossos pés (NISHITANI, 1999, 

p. 276).  

Assim, acontece o que Nishitani chama de realização da niilidade, quando as 

perguntas cotidianamente feitas em relação às causas das experiências frustrantes se 

                                                           
17 Niilidade é uma palavra formada pelo radical latino nihil (nada), mesmo radical que vai formar a 
palavra niilismo. O nada negativo que emerge a partir da niilidade, citada por Nishitani, trás consigo a 
expressão da própria falta significado com relação a qualquer fundamento. É também chamada de nada 
relativo e se difere do nada absoluto (śūnyatā). O fenômeno śūnyatā, por sua vez, se caracteriza como o 
lugar no qual nos manifestamos em nossa própria mesmidade e é, ao mesmo tempo, o ponto onde tudo o 
que há em nossa volta se manifesta em seu próprio terreno. 
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transformam em dúvida acerca da existência e do eu. Trata-se do encontro com a 

niilidade que subjaz a realidade. 

Percebemos que esse salto para uma ideia de subjetividade mais elementar se dá a 

partir da percepção da falta de sentido inerente a nossa própria vida. Essa experiência 

existencial surge quando nos damos conta que a existência humana é incerta devido à 

eminência da morte. A noção de que podemos deixar de ser a qualquer momento nos 

leva a questionar a razão da nossa existência, é o momento no qual nos deparamos com 

a niilidade intrínseca à realidade.  

A niilidade (kyomu) quer dizer literalmente a experiência do nada oco, que esvazia 

nossa significação com relação a uma fundamentação. Quando tudo parece ter se 

convertido em nada, a niilidade tem se feito presente trazendo consigo a negação 

absoluta da existência real. Ou, em outras palavras, o nada que está na base de tudo que 

é emerge juntamente com a falta de significado com a qual nos deparamos. 

A partir do campo da niilidade deixamos de perguntar, através do olhar 

objetificador do sujeito moderno, pela utilidade das coisas do mundo, para questionar a 

finalidade da nossa própria existência. Ao tornar presente o nada, a niilidade permite 

que a consciência se faça mais profunda frente ao abismo da niilidade, possibilitando-

nos enxergar além do domínio do ego. 

 

A niilidade se refere àquilo que transforma em absurdo o sentido da 
vida. Por isso, que nos questionamos e surja o problema da razão de 
nossa existência quer dizer que a niilidade emergiu do fundo de nossa 
existência e que esta última se converteu em uma questão relevante. A 
aparição da niilidade indica nada menos que a consciência da própria 
existência penetrou em nós com uma profundidade extraordinária.  

(NISHITANI, 1999, p. 40) 

 

Assim, a experiência da niilidade é a própria experiência do completo absurdo, no 

qual as respostas cotidianas para nossas perguntas mais fundamentais perdem o 

significado. Fazendo uso de uma metáfora, podemos dizer que ao experienciarmos a 

niilidade sentimos como se a vida fosse uma estrada e ao caminharmos por ela fosse 

apagado de nós o nosso ponto de chegada e ao olharmos para trás também não 
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soubéssemos de que ponto partimos. Nesta experiência pessoal de total abandono 

provamos o nada negativo. 

As questões que surgem a partir do momento no qual percebemos a niilidade 

como constitutiva de nossa realidade são denominadas por Nishitani como grande 

dúvida. Essa dúvida elementar se dá quando a niilidade nos toma, então o eu e todas as 

coisas se convertem em incerteza. Quando o eu egocêntrico chega a ser dúvida a relação 

sujeito e objeto se dilui por já não corresponder ao nosso modo de ser. 

O encontro com a niilidade anula o eu nascido no campo da consciência, por 

invalidar o fundamento no qual o eu está inserido. Isso não quer dizer que a 

subjetividade seja aniquilada da existência, mas que a dúvida radical envolve o 

sentimento de certeza inerente ao ponto de vista do cogito cartesiano como fundamento 

de nossa subjetividade; como consequência, a dúvida se mostrar mais real em relação ao 

eu ou ao mundo o qual pertence.  

O eu egocêntrico o qual representa a perspectiva cartesiana que separa homem e 

mundo e estabelece a ideia de sujeito como modo de ser fundamental que explica a 

essência do homem deve ser considerado mais a fundo, pois para Nishitani nossa 

mesmidade vai além do que chamamos sujeito (NISHITANI, 1999, p. 215). 

 

Nossa mesmidade é o ponto no qual se deixou cair todos os modos de 
ser do eu – pessoal, consciente, corpóreo, e assim sucessivamente -. 
Ali [no campo de śūnyatā] o ser é um modo de ser que já não pode ser 
chamado eu. Ali o eu é o que não é o eu. No entanto, este modo de ser 
se difunde pelos diversos modos de ser do eu – pessoal, consciente, 
corpóreo, etc. – e constitui, junto a eles, um ser, uma posição. Deste 
esse ponto de vista, nosso eu permanece até o fim, o eu do qual somos 
conscientes e sabemos, o eu cotidiano com suas ações corpóreas, suas 
alegrias e sua ira, suas penas e seus prazeres, ocupado em seu 
discernimento e mantendo-se ativo na vida social. É o eu que é o eu. 

(NISHITANI, 1999, p. 215). 

 

Nishitani deixa claro que nossa mesmidade se distingue da subjetividade que 

aparece no campo da consciência, nomeada pelo pensador japonês de egocêntrica. 

Enquanto o ego estabelece o entendimento do eu como sujeito, representado pela 

expressão “o eu que é eu”, o nosso si mesmo verdadeiro o qual só pode ser alcançado no 
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campo da vacuidade, após atravessar os desafios impostos pela experiência da niilidade, 

é anunciado por Nishitani através do desafio lógico “ser eu no não ser eu”.  

Este paradoxo visa demonstrar que o campo da razão, da consciência, do 

entendimento do eu como sujeito, e ainda o modo como a ciência busca o conhecimento 

com relação à realidade se constituiu apenas como aparências ilusórias.  

Além disso, através da passagem “ser eu no não ser eu”, percebemos que o campo 

de śūnyatā expressa sua peculiaridade ao indicar que a auto-identidade de algo só pode 

ser enunciada através da sua negação. Por estar fora do campo da lógica tradicional e do 

entendimento inerente ao campo da razão, o terreno do nada absoluto, alcançado através 

da superação da niilidade, é capaz de apresentar a realidade real em um nível essencial 

(tathatā) (NISHITANI, 1999, p. 216). 

Com isso, podemos inferir que o verdadeiro encontro com a niilidade se constitui 

como um estágio fundamental para a busca por quem somos a partir de uma dúvida 

radical, pois com a inquietude da falta de fundamento questionamos a nossa própria 

identidade e buscamos respostas. 

Deve ficar claro que a grande dúvida recebe o adjetivo “grande” pelo fato de 

ultrapassar a relação sujeito-objeto para um modo de ser elementar afastado do controle 

da consciência e da vontade do sujeito. Assim, o adjetivo “grande” traz consigo o 

sentido da dúvida se determinar como originária.  

Além disso, a grande dúvida não deve ser compreendida como um estado 

psicológico, ou como uma pergunta do eu cognitivo, ou seja, não se trata de um eu que 

duvida a partir de seu campo da consciência, como vemos em Descartes, mas trata-se da 

superação da visão racional que pretendia conhecer o mundo de modo objetivo e 

representacional para a perspectiva que permite a realidade se fazer presente de modo 

imediato no momento em que o sujeito cognitivo é extinto. 

  

Esta abertura da niilidade é uma realização elementar da 
subjetividade. A presença da niilidade não é subjetiva no sentido 
restritivo de um fenômeno da consciência que se confronta com o 
mundo fenomênico objetivo. Tampouco, é meramente um fato 
psicológico. O fazer-se presente da niilidade é, na verdade, uma 
presença real daquilo que, de fato, está oculto no fundamento do eu e 
de tudo o que há no mundo. 
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(NISHITANI, 1999, p. 54) 

 

Neste ponto se dá a terceira etapa da grande dúvida no processo de encontro com 

a subjetividade elementar. Esta terceira e última fase ocorre a partir da superação da 

niilidade provocada pela grande dúvida. Tal ultrapassar se dá com a morte do eu 

ensimesmado para o nascimento do rosto original do eu no encontro com o nada 

absoluto. Esta morte deve ser compreendida como a extinção da ilusão do sujeito para o 

surgimento da subjetividade elementar e é interpretada por Nishitani como morte-em-

vida18, é a autêntica consciência da subjetividade, na qual o eu chega a ser 

verdadeiramente a partir do abandono do ego ensimesmado.  

Para Nishitani esse renascer para o modo de ser autêntico representa a grande 

morte, na medida em que morrer, neste sentido, não significa abandonar a existência. 

De outro modo, trás consigo a ideia de uma vida nova e diferente de um novo homem 

que renasce ao atravessarmos a niilidade. Somente quando a niilidade é anulada, ou 

seja, ultrapassada, deixamos de lado a experiência do nada oco, livre de significação, 

para encontrarmos o próprio nada absoluto que subjaz o mundo do ser. 

 

O mundo do ser que se funda na niilidade do eu e de todas as coisas é, 
unicamente, uma manifestação relativa do nada tal e como se encontra 
na realidade. Abaixo desse mundo, ao redor dele, há um nada absoluto 
e oniabarcador que é a realidade. A niilidade se esvazia, por assim 
dizer, em uma vacuidade absoluta, ou no que o budismo chama de 
śūnyatā19. 

(HEISIG, 2002, p. 277) 

                                                           
18 No espanhol muerta-en-la-vida e no inglês é deth-sive-life. As partículas en e sive referem-se à palavra 
japonesa soku, que pode ser traduzida literalmente por “ou seja”, significando inseparabilidade essencial. 
Remete a uma correlação entre as palavras morte e vida, pois apesar de antagônicas a vida e a morte são 
inseparáveis no que se refere à existência. Deve ficar claro que Nishitani não está propondo que o 
encontro com a vacuidade como nossa própria mesmidade se dê após a nossa morte física, em outra vida, 
ou no pós-vida, de outro modo, o despertar para o rosto original da subjetividade verdadeira é uma 
experiência existencial que só pode ocorrer durante a vida mesma. 
19Śūnyatā é uma palavra proveniente do sânscrito que quer dizer nada absoluto, ou vacuidade. Para o 
budismo śūnyatā é a natureza original do Buda que se caracteriza pelo modo de ser auto-esvaziante. Além 
disso, podemos dizer que vacuidade é interpretada, no contexto do pensamento oriental, como não-eu, ou 
seja, como o rosto original do homem o qual só se faz possível na vacuidade. Nesta perspectiva, a 
vacuidade expressa a superação da ideia de homem como centro do mundo inserida na perspectiva do 
cogito, isto é, com o esvaziamento do sujeito o homem pode ser não-eu. O caractere chinês para śūnyatā 
pode ser traduzido para “ser como o céu”, um céu oniabarcador, atributo inerente à vacuidade como 
aquilo que subjaz tudo o que é. 
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Assim, a superação da niilidade é responsável pelo fazer-se presente do nada 

absoluto, antes velado pelo modo de ser do sujeito cognitivo. Além disso, a presença da 

niilidade torna possível ao homem, pelas palavras de Nishitani, ouvir a si mesmo. Nesta 

escuta podemos transformar nosso modo de ser, pois, a partir do encontro com a 

niilidade o caráter objetificante do pensamento é ultrapassado em prol do modo de ser 

elementar. Trata-se da superação da dialética homem (sujeito) e mundo (objeto) para 

uma nova subjetividade nomeada por Nishitani de não-ego. Em outras palavras, o eu 

chega a ser si mesmo verdadeiramente a partir do campo da niilidade e através de sua 

superação. 

Deve ficar claro que o eu livre do egocentrismo não se caracteriza pelo sujeito 

sem sua relação com o mundo. De outra forma, a libertação do eu apegado a si mesmo 

se afirma no encontro com o mundo tal como é. Ou seja, o fato de que as coisas do 

mundo sejam, e assim nos apareçam como realmente são, é inseparável da liberação do 

entendimento responsável por ver o eu como sujeito. Deste modo, é necessário o ponto 

de vista do não-ego para termos acesso à realidade. 

Percebemos que Nishitani propõe um ponto de vista distinto que se mostra em 

oposição ao pensamento técnico-cientifico vigente. O pensador japonês propõe uma 

nova cosmovisão, a qual vê o homem de modo descentrado, fato que tem como 

consequência uma nova relação com o mundo a qual se dá através do despertar ao nada 

absoluto. 

 

A consciência é despertada ao rosto original do eu e do mundo com 
esta afirmação do nada absoluto além do mundo do ser e do eu (...). O 
eu, tal como é, se manifesta como um não-eu. O mundo do ser e do 
devir, tal como é, se manifesta como um mundo esvaziado de ser. 
Nishitani chama a esta afirmação, outra vez por meio de um termo 
budista, um despertar à “talidade verdadeira”20 das coisas e do eu. 
  (HEISIG, 2002, p. 278) 

 

                                                           
20 A talidade é o modo de ser tal como é, “ser tal qual”. Caracteriza o modo de ser autêntico, verdadeiro, 
ou seja, elementar da coisa. No entanto, a percepção da talidade das coisas não significa o encontro com 
um fundamento substancial como o que encontramos na metafísica, Nishitani está falando de um não-
fundamento baseado na vacuidade verdadeira, pois tudo o que há se faz presente como realidade sem 
fundo. 
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Com isso Nishitani nos diz que quando o modo de ser do ego cartesiano é 

ultrapassado e, consequentemente, todo apego é negado, também é esvaziado o modo de 

ver o mundo como objeto de apego. Assim, quando tudo está vazio todas as coisas 

podem apresentar-se a partir de seu modo de ser original, ou seja, tal como são, em sua 

talidade. Deste modo, o campo da vacuidade se apresenta como o espaço no qual, 

através das palavras de Nishitani, toda entidade que existe se manifesta como o que é 

em si, na Forma do qual é tal como é (1999, p. 161). Ou seja, em seu tathatā. 

 

Embora tenhamos falado da constituição auto-idêntica da própria 
natureza e da Forma de tathatā das coisas, isto não nos remete a união 
sujeito e objeto [...]. Ou melhor, não pressupõe uma separação de 
sujeito e objeto e então procedemos para sua união. A união do mais 
próximo absoluto não é resultado de um processo, mas da identidade 
original da abertura absoluta e da vacuidade absoluta. Este ponto de 
vista não é um tipo de monismo, nem de dualismo. É o absoluto, a 
identidade absoluta de dois absolutos: o terreno no qual nos estamos 
em nossa própria natureza e o terreno no qual as coisas são o que são 
em si mesmas. 

(NISHITANI, 1999, p. 161 – 162) 

 

Neste ponto Nishitani deixa claro que perceber as coisas em seu tathatā significa 

o despojamento completo inclusive do eu e de qualquer postura proveniente do sujeito 

egocêntrico. De mesmo modo, por estar fora da relação sujeito-objeto a Forma real do 

tathatā impossibilita qualquer representação, significação ou apreensão por parte do 

individuo, pois está fora da razão. Este ponto de vista que permite o encontro com as 

coisas do mundo a partir das próprias coisas é denominado pelo budismo como modo de 

ser inalcançável e representa o que algo é em seu próprio terreno (NISHITANI, 1999, p. 

162). 

Sobre a necessidade de superação do campo da consciência e da racionalidade nos 

diz Nishitani: 

 

No ponto de vista da razão não podemos entrar em contato com a 
realidade das coisas. Só somos capazes de tocar essa realidade em um 
lugar à margem do juízo e da contemplação próprias da razão, só em 
um campo absolutamente distinto deles que os supere absolutamente. 
Referimo-nos ao campo da mesmidade das coisas, a própria 
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identidade das coisas [...]. Já que este campo é absolutamente outro 
com relação à posição cotidiana, a da ciência ou do pensamento 
filosófico, a própria identidade de uma coisa neste campo [...] pode ser 
expresso num paradoxo. 

 

Este campo superior e absoluto não é outro que o de śūnyatā, ao qual 
antes fizemos referência como o mais próximo absoluto. 

(NISHITANI, 1999, p. 174) 

 

Na contramão da constituição de um mundo erigido através do olhar técnico-

cientifico, Nishitani propõe uma perspectiva que busca a superação do pensamento 

marcado pela ideia de sujeito clássico, promovendo a mudança da maneira como o 

homem vê o mundo, propondo um olhar afastado do egocentrismo e baseado na 

vacuidade, na qual não existe separação entre eu e o outro. Ou seja, a partir da 

experiência existencial da vacuidade damos um salto do modo de ser do sujeito 

consciente para nosso modo de ser elementar pautado no nada absoluto.  

 

1.4 Consciência e niilidade 

Como foi dito, na perspectiva de Nishitani, o cogito representa o modo de ser do 

sujeito consciente e autoconsciente que está em relação com as coisas do mundo de 

modo a examiná-las desde seu interior. Trata-se do ponto de vista que representa o 

sujeito cartesiano, o qual é dotado do poder de analisar, determinar e subjugar, de modo 

claro e distinto, os demais entes através de sua capacidade racional. Além disso, tal 

perspectiva se caracteriza pelo falso entendimento de que realizando o modo de ser do 

sujeito estamos em nosso próprio terreno, ou seja, estamos expressando a nossa própria 

natureza. 

Nishitani nos diz que estamos acostumados a ver o mundo desde a perspectiva do 

eu. O eu aqui deve ser entendido como o modo de ser egocêntrico21, autocentrado, o 

                                                           
21 Apesar de tradicionalmente diferenciarmos os conceitos de eu e ego, devemos deixar claro que quando 
Nishitani se refere ao eu o pensador japonês estabelece uma relação de equivalência com o ego. Eu e ego 
são o mesmo no que concerne ao caráter egocêntrico da subjetividade que expressa o sujeito 
ensimesmado e autocentrado. O eu aqui não tem relação com o si mesmo verdadeiro que, por sua vez, é 
nomeado por Nishitani através da expressão negativa “não-eu”, ou “não-ego”. Além disso, o ego não 
deve ser compreendido através da interpretação psicanalítica, mas, como foi dito, está ligado à ideia de eu 
derivada do cogito cartesiano. 
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qual percebe as coisas como elementos exteriores e objetos do conhecimento. Estamos 

falando da perspectiva que representa a relação sujeito e objeto a qual, ao impor o 

afastamento entre o homem e o mundo, determina o modo de ser do individuo 

científico, o qual a partir do distanciamento do objeto detém a capacidade de analisar o 

ente e obter respostas. Trata-se do principal sintoma da modernidade, isto é, do 

postulado o qual determinada que o homem seja o único responsável pelo conhecimento 

e, portanto, pela verdade, fato que se faz possível na relação sujeito-objeto. 

 

Considerar as coisas desde o ponto de vista do eu é vê-las sempre 
como meros objetos, ou seja, examinar as coisas desde fora da esfera 
interna do eu. Isto quer dizer assumir uma posição frente às coisas 
desde a qual o eu e as coisas permanecem separados um do outro. Este 
ponto de vista de separação sujeito-objeto, ou oposição entre interior e 
exterior, é o que chamamos o campo da consciência. Neste campo 
normalmente relacionamos as coisas por meio de conceitos e 
representações. Por tanto, por tudo o que temos dito acerca da 
realidade das coisas, estas não podem manifestar-nos verdadeiramente 
sua realidade real. No campo da consciência não é possível estar em 
contato com as coisas tal como são, isto é, reconhecê-las em seu 
próprio modo de ser e em seu próprio terreno. No campo da 
consciência, o eu sempre ocupa a cena central. 

(NISHITANI, 1999, p. 46) 

 

 Para Nishitani, no campo da consciência as coisas são interpretadas por meio de 

“conceitos e representações”, deste modo, a partir dessa perspectiva o homem não é 

capaz de alcançar a verdade das coisas do mundo, apenas constrói “caricaturas” do que 

sejam as coisas fazendo uso de sua capacidade racional.  

Assim, faz-se necessário a busca por um ponto de vista que transponha o campo 

da consciência e proporcione um horizonte mais amplo (1999, p. 50). Para tal, é 

imprescindível a superação do modo de ser do sujeito consciente e da diferenciação 

sujeito-objeto para o encontro com a realidade de modo verdadeiro. Ou seja, só 

podemos entrar em contato com a realidade a partir dela mesma no momento em que 

encontramos nosso eu verdadeiro, nomeado por Nishitani de não-ego. 

Ao nos posicionamos no modo de ser da subjetividade elementar, o 

distanciamento imposto pelo sujeito com relação às coisas do mundo é quebrado. Então, 
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podemos retirar as lentes que nos impõe o ponto de vista do eu ensimesmado para nos 

posicionar de modo diferente com relação ao mundo. 

O caminho de encontro com o si mesmo representa a experiência de contato com 

uma realidade completamente nova, a qual, segundo Ueda, é caracterizada pela 

ressurreição a partir do nada, da mudança radical da absoluta negação para o grande 

“sim”  (2008, p. 172). Ou seja, trata-se da afirmação da própria identidade do homem 

através do renascimento para a verdade. 

Tal virada do pensamento só se faz possível através do encontro com a niilidade, a 

qual é caracterizada por Stephen H. Phillips como o sentimento de desespero que está 

atrelado a uma sensação de ausência de significado (1987, p. 77). A experiência com a 

niilidade é responsável por, a partir da total imersão no nada oco de significado, quebrar 

a relação sujeito-objeto rompendo as bases nas quais o cogito está inserido. Ao 

atravessar a niilidade o homem renasce em seu rosto original sendo capaz de perceber a 

realidade em seu próprio terreno. 

 

Em termos gerais, o fato de que a niilidade se revela no fundo de um 
ser significa que revela o campo da existência desse ser, de seu modo 
de ser essencial. Na niilidade as coisas e o sujeito retornam para seus 
respectivos modos de ser essenciais, para seu terreno, onde são o que 
são originariamente. No entanto, ao mesmo tempo, sua existência se 
converte então em um ponto de interrogação. Chega a ser algo do qual 
não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai, algo 
essencialmente incompreensível e inominável. 

(NISHITANI, 1999, p. 166) 

 

Podemos caracterizar a niilidade, também chamada de nada relativo, ou nada 

negativo, como a negação absoluta das coisas do mundo. Cotidianamente estamos 

inseridos no modo de ser da diferenciação entre homem e mundo, ou em outras 

palavras, no campo da consciência. Este campo, o horizonte das ocupações no qual 

estamos sempre na lida com os entes, impossibilita o encontro com a niilidade 

conservando-a oculta na base de tudo o que é. No entanto, no momento em que 

despertamos para a presença da niilidade, o abismo do completo vazio nos posiciona no 

modo de ser mais elementar onde o campo da consciência é ultrapassado. 
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Amador Vega no livro Zen, mística e abstracción: Ensayos sobre El nihilismo 

religioso ao descrever o encontro entre um viajante e os jardins da cidade de Kyoto, os 

quais são famosos pela analogia frente aos ensinamentos budistas, faz referência à 

experiência de encontro com a niilidade e sua posterior superação representando o 

encontro com a realidade em sua verdade. 

 

Na frente dele se abre o jardim de areia branca como um abismo. Mais 
além cresce a natureza verde. A base é vazia, é vazio. Este espaço, 
entre uma referência afastada e difícil, plena de formas e cores, e nós 
mesmos, nos faz ver que chegar às formas é necessário atravessar o 
mundo sem formas: o jardim de pedras e areia que, como um deserto 
da alma, nos mostra o que é essencial. 22 

(VEGA, 2002, p. 21)  

 

Percebemos que para entrar em contato com a realidade é preciso passar pelo 

vazio provocado pela experiência da niilidade, representada na citação acima pelo 

jardim de areia branca e pedras. No entanto, para ter acesso a essa experiência devemos 

ultrapassar o ponto de vista do sujeito clássico, pois não se trata de uma tarefa do sujeito 

consciente que deseja entrar no campo da niilidade, de outra forma a niilidade nos toma 

de modo involuntário. Segundo Nishitani, este fenômeno pode ser descrito como um 

abismo que nos surpreende e abarca tudo que nos é familiar, transformando em 

incógnita o eu e as coisas do mundo (1999, p. 54). Neste ponto a niilidade se manifesta 

através da grande dúvida, como aludimos anteriormente. 

O encontro com a niilidade permite a superação da subjetividade imposta pela 

filosofia do cogito, fato que culmina na exposição da subjetividade elementar, ou nas 

palavras de Nishitani, no surgimento do rosto original do homem que se posiciona além 

da diferenciação sujeito-objeto. Neste ponto o eu não detém mais a posição de 

superioridade frente às coisas como o detentor da verdade, mas as coisas, somente elas 

mesmas, podem expor a sua verdadeira face. 

Sendo assim, a niilidade traz consigo, a partir da experiência de completo 

absurdo, a consciência da existência. Pois, somente ao ter a experiência de estar em 

contato com a ausência de fundamento provocado pela niilidade, deixamos de lado o 

                                                           
22  Tradução nossa. 
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modo de ser no qual usualmente perguntamos pela utilidade das coisas, para 

questionarmos qual a finalidade de nossa existência. Segundo Nishitani, esta conversão 

para a consciência mais profunda se caracteriza por um retroceder. 

 

Retroceder para jogar luz aos nossos pés – “retroceder para chegar a si 
mesmo”, como diz outro antigo dito Zen – indica uma conversão na 
própria vida. Esta conversão fundamental na vida está ocasionada pela 
abertura do horizonte da niilidade no fundamento de nossa vida, e 
representa nada menos que a conversão do modo de ser egocêntrico 
(ou antropocêntrico) que sempre pergunta que utilidade tem as coisas 
para nós (ou para os homens), a uma atitude que pergunta com que 
fim existimos. 

(NISHITANI, 1999, p. 40)  

 

O retroceder aqui mencionado se caracteriza como um caminhar para dentro, 

como um despertar para o modo de ser original que ultrapassa o campo da consciência, 

o campo do sujeito autocentrado, para o campo onde a subjetividade elementar se 

mostra como a responsável pelo novo modo de ser do homem com relação ao mundo. 

Assim, é essencial que o eu e as coisas ultrapassem a niilidade para que renasçam em 

seu modo de ser real, em seu próprio terreno e isso só se faz possível no campo da 

vacuidade. 

O campo da vacuidade surge como a superação da negatividade provocada pela 

niilidade, isto é, como o terreno no qual tudo se mostra em seu modo de ser verdadeiro 

para além da perspectiva do cogito.  

Se na niilidade se dá a morte do eu, na vacuidade o eu renasce em seu rosto 

original a partir do qual advém a possibilidade de uma nova relação com as coisas, aqui 

não mais compreendidas como objetos do sujeito consciente, mas em seu não apego, 

expondo-se à luz em seu tathatā, em outras palavras, na mais nítida verdade. 
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CAPÍTULO II: A VACUIDADE COMO MODO ELEMENTAR 

 

2.1. Substância e vacuidade: o olhar desde o śūnyatā  

 

A vacuidade no sentido de śūnyatā só 
é vacuidade quando se esvazia de si 
mesma. 

                                     (NISHITANI, 1999, p. 150) 

 

A herança da filosofia ocidental Grega, de busca por um fundamento último, é 

algo que parece nortear a história do pensamento. Com isso, a ideia de substância 

representa, antes de tudo, a marca da história da filosofia ocidental. 

 O conceito de substância visa expressar a identidade de uma coisa que pode ser 

identificada apesar das mudanças acidentais verificadas, pois nada permanece imutável 

na natureza. Assim, o conceito de substância foi instituído como aquilo que expõe o que 

a coisa é em si mesma, fato que permite ao homem identificá-la. 

No entanto, a construção filosófica caracterizada por Nishitani como egocêntrica a 

qual enobrece o ponto de vista da consciência e posiciona o homem no centro tem 

implicações mais profundas. Este ponto de vista do ego assegura o conceito de 

substância o qual está inserido nesta perspectiva que determina o conhecimento de 

modo objetivo e representacional. 

 

Ao longo da história do pensamento ocidental, desde os dias da antiga 
Grécia até a atualidade, ser ou existência têm sido pensados, em geral, 
em termos da categoria de substância ou de sujeito. [...] enquanto é 
considerado que uma entidade existe em si mesma e está em seu 
próprio fundamento, é concebida como substância. O conceito de 
substância aponta para isso que faz uma coisa ser o que é e faz com 
que preserve sua própria identidade, apesar das mudanças incessantes 
que acontecem em suas diversas propriedades acidentais. Assim, o ser 
é considerado substância porque os seres são vistos como objetos 
desde fora; e assim, ao inverso, também porque os seres se situam ante 
o sujeito representacionalmente, são considerados desde a posição do 
sujeito. 

(NISHITANI, 1999, p. 165) 
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Nishitani nos alerta acima que nosso modo de pensar foi construído com base na 

perspectiva derivada do conceito de substância e o sujeito. Este fato tem reverberações 

na nossa história desde a Grécia antiga até o desenvolvimento da ciência moderna na 

atualidade e determina diretamente nossa postura em relação ao mundo. 

Além disso, a categoria de substância só se faz possível dentro de um contexto em 

que o homem é compreendido como sujeito e centro cognitivo do mundo. Ou seja, em 

uma conjuntura na qual o mundo é visto como objeto do conhecimento, e como tal deve 

ser assegurado pelo sujeito detentor da razão e, portanto, do poder. Trata-se da 

perspectiva tradicional que, ao afirmar que o conhecimento é faculdade exclusiva do 

homem, permitiu o desenvolvimento da ciência como é conhecida hoje, ou seja, 

promulgou a ideia de que determinar o que é a coisa é tarefa privilegiada do homem. 

 

Em primeiro lugar, o conceito de substância e sujeito determinam um 
modo de ser segundo o qual uma entidade se preserva auto-
identicamente, ou seja, este modo indica um lugar de condições que 
mudam constantemente na qual uma entidade continua sendo como é, 
ou sendo considerada como tal. Desde esta perspectiva, a substância e 
o sujeito são capazes, cada um a sua maneira, de indicar o modo de ser 
de uma coisa em si. 

(NISHITANI, 1999, p. 168) 

 

Segundo a perspectiva clássica a substância é o fundamento permanente daquilo 

que se modifica sensivelmente na natureza. Deste modo, por representar o em si 

imutável e incorruptível de cada coisa, a substância permite o desenvolvimento do 

conhecimento racional pelo sujeito consciente, pois o conhecimento verdadeiro não 

poderia ser decorrente daquilo que é inconstante, mutável e contraditório, de outro 

modo não poderia ser visto como verdade. A partir desse contexto, o conhecimento é 

visto por Nishitani, como a imposição da razão no interior das coisas na busca 

incessante e violenta pela verdade. 

Por impor o ponto de vista do sujeito, para o pensador japonês, a perspectiva 

substancialista não detém a possibilidade de conhecer, pois não expõe de nenhum modo 

a coisa em seu modo de ser verdadeiro, ou seja, em seu próprio terreno. De outra forma, 

cria uma barreira entre sujeito e mundo.  
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Assim, para Nishitani, é necessário que estejamos submersos no campo da 

vacuidade para que seja possível nos despir da distinção sujeito-objeto e entrar em 

contato com a coisa em seu modo de ser original. 

 

Na vacuidade todas as coisas são verdadeiramente em suas aparências 
elementais e originais, previamente a aparência que tomam no campo 
da consciência, onde são objetivadas como realidades externas, e antes 
da que assumem no campo da niilidade, onde são aniquiladas. Na 
vacuidade as coisas vêm a descansar em seu fundamento originário. 

 (NISHITANI, 1999, p. 165) 

 

Assim, de acordo com Nishitani, as coisas em seu modo de ser original são 

anteriores ao modo como são percebidas através do campo racional da consciência, 

onde são identificadas à ideia de objeto. De mesmo modo, não devem ser confundidas 

com a forma que assumem no campo da niilidade, no qual são tomadas pelo nada 

negativo. De outro modo, somente no campo do nada absoluto, ou vacuidade, podemos 

perceber as coisas em seu modo de ser verdadeiro. 

Para Shizuteru Ueda, o vazio, ou nada absoluto, proposto por Nishitani como 

saída, derivada do budismo, para uma nova relação entre homem e mundo não deve ser 

entendida como negatividade aniquiladora, ou mesmo como não-ser, de outro modo, se 

apresenta como um aliado na superação do pensamento substancialista, que se constitui 

como base da perspectiva do eu ensimesmado. 

 

No Budismo, porém, o nada absoluto não quer dizer que nada exista. 
Ele deve, ao contrário, libertar o Homem do pensamento 
substancializante e da comoção substancializante de si mesmo. Para o 
Budismo a auto-substancialização do homem serve de base para o 
pensamento substancializante, e essa auto-substancialização tem uma 
raiz oculta no eu tal como o aprisionamento do eu. 

(UEDA, 2008, p. 169) 

 

Com isso, pensando uma saída para o auto-apego em relação ao eu proporcionado 

pela perspectiva do sujeito clássico, Nishitani propõe o ponto de vista do nada absoluto, 
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ou seja, śūnyatā como modo de superar a apreensão egocêntrica da realidade, 

representada pelo pensamento substancialista.  

O conceito budista de śūnyatā, segundo as palavras de Nishitani, se dá como o 

lugar no qual nos manifestamos em nossa própria mesmidade como seres humanos 

concretos (1999, p. 144). Ao mesmo tempo, é o ponto onde tudo o que há em nossa 

volta se manifesta em seu próprio terreno. Em outras palavras, no ponto de vista do 

nada absoluto o eu mostra sua verdadeira face, renasce naquilo que é, uma vez que 

retoma o seu modo de ser mais próprio, modo de ser este que permite ter acesso aos 

entes em sua mesmidade verdadeira. 

Devemos deixar claro que Nishitani Keiji opta por um ponto de vista para 

expressar que não se trata de uma lógica, mas de um perspectivismo existencial, ou seja, 

de uma experiência individual de encontro com a verdade. No entanto, segundo Heisig: 

Ele vê esse ponto de vista não como uma perspectiva que se pode entrar sem esforço, 

mas como a realização de um encontro disciplinado e inflexível com a dúvida (1999, p. 

383)23. Além disso, o termo escolhido expõe da melhor forma aquilo que ocorre no 

autodespertar budista no qual podemos ver mais claramente e, ao mesmo tempo, a 

realidade se mostra mais nitidamente.  

Assim, o ponto de vista da vacuidade se apresenta não apenas como uma postura 

filosófica, mas como uma experiência existencial, como o lugar de um autodespertar 

original no qual conhecemos nossa mesmidade e a realidade tal como são após 

atravessarmos e superarmos o abismo da dúvida. 

Como já dissemos a crítica de Nishitani à perspectiva antropocêntrica ou 

logocêntrica não se resume à filosofia de Descartes, mas abrange todo pensamento que 

vincula o acesso à mesmidade das coisas à razão e, portanto, ao sujeito cognitivo. Para o 

pensador japonês não parece possível que tal filosofia possa permitir que algo se mostre 

em seu modo de ser original, ou seja, em seu próprio terreno, tendo em vista que, ao 

representarmos as coisas como objetos aos quais só temos acesso por meio da razão, 

correspondemos à perspectiva que opõe sujeito e objeto a qual cria uma barreira entre o 

homem e as coisas em seu modo de ser originário. 

                                                           
23  Tradução nossa. 
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Por essa razão, Nishitani Keiji admite o nada absoluto (śūnyatā) como a 

mesmidade elementar, mas isto não deve ser confundido com a noção de substância, 

pois para Nishitani a ideia de substância limita o acesso à essência das coisas ao 

intelecto e, consequentemente, ao sujeito, uma vez que o conceito tradicional de 

substância nos diz que só podemos conhecer a verdade sobre as coisas através do 

pensamento. De outro modo, no ponto de vista da vacuidade a coisa se mostra a partir 

de si mesma independente da vontade do eu. 

Segundo Nishitani a mesmidade original está além da representação formada pela 

capacidade cognitiva humana e deve residir além do alcance da consciência e do 

intelecto e isso só se faz possível no ponto de vista da vacuidade.  

Assim, apesar de o encontro com as coisas tal como são ocorrer no campo da 

vacuidade, a mesmidade de uma coisa se revela justamente como algo que não pode ser 

expresso através da linguagem habitual baseada na razão. Pois o campo da vacuidade 

está além do ponto de vista do eu cognitivo, é o campo de uma sabedoria denominada 

por Nishitani como conhecer sem conhecer24, ou seja, vai além do alcance da razão e é 

impenetrável ao pensamento, uma vez que não pode ser representado. Este seria o meio 

onde conhecimento e práxis são um, onde as coisas se manifestam tal como são. 

Esta perspectiva do conhecimento que mora para além da razão detém duas 

características marcantes. Primeiramente, o conhecer sem conhecer por se manter 

afastado do campo da consciência é responsável por uma postura diferente com relação 

ao mundo. Neste campo não existe o sujeito da ciência que violenta a coisa em busca de 

respostas. 

Além disso, devemos descartar que esta perspectiva não cognitiva do 

conhecimento por ser uma experiência pessoal só pode ser conhecida por aqueles que 

têm essa experiência, ou seja, não pode ser ensinado. Este fato resguarda a talidade da 

coisa para aqueles que estão dispostos a superar o seu modo de ser tradicional.  

Nishitani nos mostra uma nova perspectiva a qual determina que o acesso às 

coisas se dá somente através das próprias coisas, fato representado pelo poeta haicai 

Matsuo Bashō (1644 – 1694), o qual nos instrui que nada melhor para nos ensinar sobre 

                                                           
24 Falaremos mais detalhadamente desta perspectiva não cognitiva do conhecimento em “A superação do 
conhecimento objetivo e representacional” 
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a coisa do que ela mesma. Este ponto de vista pretende expor como o sistema nascido 

com o cogito é falho em nos mostrar a verdade. 

 

O assunto do pinho 
Aprendê-lo do pinho, 

E o do bambu 
Do bambu 

 

 

 Usufruindo da sabedoria japonesa podemos inferir da citação acima do poeta 

Bashō que propor-se a aprender algo transcende a perspectiva dialética da ciência 

ocidental tradicional a qual consiste em examinar, pesquisar e analisar seu objeto de 

estudo. Segundo Nishitani Keiji, Bashō chama a nossa atenção para a dimensão na qual 

a palavra japonesa que corresponde ao vocábulo “aprender” tem um sentido diferente do 

ocidental.  A palavra japonesa para “aprender” (narau) contem o sentido de imitar 

algo, de fazer um esforço para situar-se essencialmente no mesmo modo de ser que a 

coisa da qual se quer aprender. Isto se faz possível no campo de śūnyatā (NISHITANI, 

1999, p. 185).  

O campo da vacuidade é responsável por expor verdadeiramente a mesmidade da 

coisa no mesmo instante em que superamos o modo de ser egocêntrico. A vacuidade é o 

campo no qual transcendemos a posição que nos permite atuar como centro cognitivo 

do mundo e passamos a nos dispor com olhos despertos frente à realidade. Aqui a 

relação sujeito-objeto foi transcendida, o muro que dividia indivíduo e mundo foi 

derrubado, não existe mais oposição. A vacuidade nos expõe a fragilidade da distinção 

sujeito-objeto demonstrando seu caráter ilusório, a sua falsa verdade. 

 

Estamos acostumados a considerar a mesmidade das coisas desde seu 
perímetro: [...] por isso as coisas não revelam sua própria mesmidade. 
As próprias coisas só se revelam quando saltamos do perímetro ao 
centro, para sua própria mesmidade. O salto representa a abertura de 
nosso interior do campo de śūnyatā como o mais próximo absoluto 
que somos nós mesmos. O centro representa o lugar no qual o ser das 
coisas é constituído em uníssono com a vacuidade, o lugar no qual as 
próprias coisas se posicionam, se afirmam e assumem um auto-
estabelecimento. E, então, afirmadas em sua posição as coisas são em 
seu ser-samādhi. 
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(NISHITANI, 1999, p. 187) 

 

A metáfora do círculo proposta por Nishitani demonstra que a lida com os entes 

na perspectiva sujeito-objeto representa nosso modo de ser cotidiano, corriqueiro o qual 

é criticado por manter o conhecimento apenas no perímetro da mesmidade da coisa, não 

atingindo sua verdade, seu centro. De tal modo, o ponto de vista da subjetividade 

moderna não consegue atingir o centro da coisa, mas apenas se atem a um processo de 

afastamento e negação da própria coisa. 

A relação sujeito-objeto estabelece um âmbito no qual se dá um processo de 

conhecimento que separa o homem e o objeto o qual se pretende conhecer, fato que 

impossibilita qualquer aproximação com o que Nishitani chama de tathatā das coisas. 

Em contraposição, o campo da vacuidade representa o salto para o centro onde se faz 

possível o conhecimento da coisa em sua mesmidade, em seu auto-estabelecimento, ou 

seja, a coisa se estabelece a partir de si mesma em seu samādhi25. 

Nishitani usa o termo budista samādhi, que indica normalmente um estado de 

concentração absoluta na meditação, para fazer referência ao encontro com a realidade, 

ou nas palavras do pensador japonês, trata-se do despertar à realidade, do encontro com 

a forma verdadeira de todas as coisas. Segundo Heisig, Samādhi é uma atividade 

elementar que permite uma coisa ser o que é e a fixa em seu próprio terreno (2002, p. 

282)26.  

Além disso, o despertar proporcionado pelo estado samādhi não se atem apenas a 

autopercepção de seu modo de ser original, de outro modo tem reverberações em todas 

as coisas. Quando estamos em samādhi nós mesmos e todas as coisas nos posicionamos 

em nosso próprio terreno, em nosso centro.  

 

Samādhi não simplesmente confina as coisas particulares a sua 
natureza, mas as define em relação a todas as coisas. Seu estar 
centrado não é somente uma concentração de sua natureza inteira em 
tudo o que faz, mas representa um ponto central para todas as coisas 

                                                           
25 Samādhi é uma palavra proveniente do sânscrito sammai que quer dizer concentração, recolhimento, 
recordação fazendo referência, neste caso, ao encontro com a coisa em sua verdade, em seu próprio 
terreno. 
26 Tradução nossa. 
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que o rodeiam [...]. Estar centrado em si mesmo é, ao mesmo tempo, 
pertencer à concentração de outros.  

(HEISIG, 2002, p. 282) 

 

Segundo Nishitani, o despertar de samādhi representa o modo não objetivável de 

todas as coisas. Para atingirmos esse nível de proximidade frente ao mundo faz-se 

necessário uma nova relação com as coisas, nesta nova perspectiva o homem não pode 

se posicionar como eu, centro e, portanto, obstáculo para essa relação. Nishitani propõe 

o campo de śūnyatā, ou vacuidade como único responsável para que se dê a superação 

do modo de ser egocêntrico e o encontro com a realidade em sua verdade.  

Nas palavras de James W. Heisig, a conduta no terreno da vacuidade não pode 

estar submetida à ordem ou princípios, de outro modo é simplesmente observância 

espontânea de um eu já não apegado a si mesmo, afim de que possa “realizar” seu em 

torno, ou seja, seu mundo (HEISIG, 2002, p. 283). Em outras palavras, só podemos 

realizar o despertar à realidade como aquilo que define a natureza humana no campo da 

vacuidade, onde a relação sujeito-objeto pode ser superada. 

Através do uso de termos próprios ao Zen budismo, Nishitani Keiji propõe uma 

busca pelo que nos é mais primordial, ou seja, é uma busca pelo si mesmo que reside na 

autenticidade, tendo em vista que o nada absoluto é nossa própria mesmidade, é aquilo 

que nos é mais próprio. Segundo Nishitani a pessoa é constituída em uníssono com o 

nada absoluto como aquilo no qual o nada absoluto se manifesta (1999, p. 122). Uma 

vez que tudo o que é permanece em seu modo de ser fundamental apenas no campo da 

vacuidade. 

 

E o campo no qual todas as coisas têm sustento em si mesmas não é 
outro que o de śūnyatā o qual, ao haver atravessado a niilidade, se 
manifesta como um mais próximo absoluto. No campo de śūnyatā 
cada coisa se manifesta em sua mesmidade no ato de afirmar-se de 
acordo com seu próprio potencial particular e virtus e com sua própria 
forma determinada. Para nós como seres humanos, voltar a esse 
âmbito comporta, de uma vez, uma afirmação elementar da existência 
de todas as coisas (o mundo) e uma afirmação elementar de nossa 
própria existência. O campo de śūnyatā não é outro que o da grande 
afirmação.  

 (NISHITANI, 1999, p. 188) 
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Deve ficar claro que o nada absoluto ou vacuidade (śūnyatā) exposta por Nishitani 

é o que há de mais elementar em todos os entes. Deste modo, o campo do nada absoluto 

é a possibilidade de existência do mundo do ser, pois é o campo no qual as coisas se 

mostram como são em sua própria natureza, é, primeiramente, o espaço fundamental 

que permite o vir a ser de tudo, logo está afastado do conceito de não-ser. Assim, no 

campo da vacuidade o mundo não é anulado, em contrapartida reafirmamos o mundo 

expondo sua própria mesmidade. 

É difícil, de início, para mentes determinadas pelo pensamento filosófico 

ocidental marcado por Parmênides, pensador grego responsável estabelecer a antítese 

entre ser e não-ser, compreender como o nada absoluto, ou śūnyatā, não significa 

aniquilamento ou negação, mas, de outro modo, é o responsável por expor o mundo em 

sua verdade. 

 

Nada ou vazio está no centro de toda forma de pensamento budista 
[...] é o aspecto no qual mentes ocidentais frequentemente sugere uma 
atitude de completo retraimento ou negação de mundo. No entanto, 
como se deve notar, nada aqui não significa simplesmente 
negatividade ou negação; longe de denotar um vacum, o termo 
designa o centro intimo da realidade ou o outro lado do ser – o qual 
realiza afirmando a vida e sustentando implicações.27 

(DALLMAYR, 1992, p. 38) 

 

Para Dallmayr, a relação de ser e nada é uma mútua implicação e 

entrelaçamento, e não baseado em antítese ou reciproca exclusão (DALLMAYR, 1992, 

p. 45). De tal modo, nos diz Nishitani, O ser só é ser se é um com a vacuidade (1999 p. 

181). Ou seja, a existência tem dependência direta com a vacuidade, pois tudo o que é 

só se apresenta em si mesmo no ponto de vista da vacuidade. 

 

A vacuidade em śūnyatā não é uma vacuidade representada como algo 
fora do ser e que não é o ser. Não é simplesmente um nada vazio, mas 
sim uma vacuidade absoluta, esvaziada inclusive desta representação 

                                                           
27 Tradução Nossa 
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da vacuidade. E, por esta razão, no fundo é uma com o ser, do mesmo 
modo que o ser, no fundo, é um com a vacuidade.  

(NISHITANI, 1999, p. 179) 

 

Deste modo, a vacuidade não representa a anulação do ente, como encontramos 

no campo da niilidade, de outro modo, através do encontro com o nada absoluto 

afirmamos o mundo em sua verdade. Trata-se de um movimento de superação do 

pensamento substancialista para um retorno ao encontro com a verdade. 

 

Então, o nada budista, que é o nada da dissolução do pensamento 
substancial, não deve ser mantido como nada, não deve ser tido como 
uma forma de substância, como uma substância negativa, ou seja, 
como um nihil. Trata-se do movimento dessubstancializado do nada 
absoluto, do nada do nada, ou, em uma terminologia filosófica, da 
negação da negação. 

(UEDA, 2008, p. 170) 

 

Além disso, śūnyatā significa ainda o renascimento do eu, ou seja, é no campo da 

vacuidade onde o eu volta ao seu modo de ser original mostrando seu verdadeiro rosto 

afastado da ideia de sujeito em um mundo objetificado. Em outras palavras, śūnyatā é o 

campo no qual a relação sujeito-objeto é transcendida e o homem pode renascer em um 

novo eu afastado do egocentrismo , construindo, a partir daqui, uma nova relação com o 

mundo, uma relação igualitária na qual não existe mais o sujeito representando a cena 

central.  

Segundo Dallmayr, esta conversão do ponto de vista da subjetividade no ponto de 

vista do não-ego só se faz possível na vacuidade: śūnyatā como vazio envolve uma 

radical “desarticulação” do auto-apego ou subjetividade e a transgressão deste último 

em favor do não-ego (DALLMAYR, 1992, p. 43). 

Podemos perceber que a construção filosófica de Nishitani é marcada pelo 

conceito de śūnyatā como pedra fundamental. A ideia de vacuidade envolve o objetivo 

principal do pensamento do filósofo japonês, expor outro ponto de vista frente ao 

pensamento moderno dualista, desenvolvendo uma crítica ao modo de ser egocêntrico a 

partir do campo religioso. 
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Visando buscar a superação do pensamento ocidental marcadamente subjetivo e 

substancialista, Nishitani promove a procura pela mudança do modo como o homem vê 

o mundo, visando um olhar afastado do egocentrismo e baseado na vacuidade, no qual 

não existe separação entre eu e o outro. Ou seja, Nishitani propõe um retorno para o 

modo de ser elementar a partir da ruptura com a concepção moderna de que a 

capacidade cognitiva do homem o aloca numa posição de destaque com relação ao 

mundo. De outro modo, na perspectiva do pensador japonês, o conhecimento não deve 

estar pautado a partir do modo de ser do sujeito racional responsável por considerar e 

definir o ente. Em contra partida, trata-se de uma postura na qual a realidade se mostra 

independente do sujeito. Trataremos desse assunto a seguir. 

 

 

2.2. A superação do conhecimento objetivo e representacional 

Como ressaltado anteriormente, a ideia traçada pela filosofia tradicional marcada 

por Descartes enobrece o campo da consciência colocando o homem em destaque. Em 

contrapartida, determina o mundo como entidade objetiva e o posiciona de modo a fazer 

oposição ao sujeito. Em outras palavras, se impor no mundo como sujeito significa ter o 

poder de definir que todas as coisas externas sejam entendidas como objetos do 

conhecimento.  

Tal perspectiva atrelada ao campo da consciência estabelece que o conhecimento 

seja desenvolvido de modo objetivo e representacional, pois limita a relação entre 

homem e mundo a uma dinâmica de oposição e distanciamento. Por consequência, todo 

o entendimento, verdade e conhecimento frente à realidade ficam restritos à produção 

através de conceitos e representações provenientes do sujeito. 

Com isso, a ideia de substância, entendida como a identidade que determina o 

ente também está inserida nesta perspectiva da dualidade sujeito-objeto, pois implica a 

vontade do ego autoconsciente em analisar e determinar a essência do objeto e assim, de 

acordo com este ponto de vista, conhecê-lo de modo pleno. Trata-se do ponto de vista 

objetivo e representacional que tem como principal característica a perspectiva de que o 

conhecimento se dá a partir de exame do objeto através da capacidade cognitiva do 

homem. 
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A crítica que Nishitani estabelece ao conhecimento proveniente da perspectiva 

objetiva e representacional é que segundo o pensador japonês considerar as coisas 

como objetos é, além de tudo, compreendê-las no campo da consciência sob a forma 

que se revelam enquanto as descobrimos (1999, p. 190). Ou seja, os objetos são 

apreendidos como representações, sem correspondência ou ligação com a verdade, ou 

mesmo com a coisa em sua mesmidade. 

Para Nishitani, o filósofo alemão Immanuel Kant é um grande exemplo do ponto 

de vista que entende o conhecimento de modo objetivo e representacional. De acordo 

com o pensador japonês, para Kant, o conhecimento não decorre de apreensões, 

percepções e conceitos que temos com relação ao ser do objeto, mas, de outro modo, o 

conhecimento é resultado do ser do objeto de acordo com as características a priori de 

nossa faculdade dos sentidos da intuição e dos conceitos a priori do entendimento 

(1999, p. 189).  

Em outras palavras, nosso conhecimento é limitado, somos capazes de conhecer 

a representação que construímos do objeto através das impressões derivadas dos 

fenômenos, mas não a coisa em si, a coisa em si nunca será conhecida. Sobre esta 

questão nos diz Kant em Crítica da Razão Pura: O que as coisas em si possam ser, não 

o sei, nem necessito sabê-lo, porque uma coisa jamais pode aparecer-me de outro modo 

a não ser no fenômeno28 (Kant, 1987, p. 332).  

Assim, Kant estabelece no chamado idealismo transcendental a distinção entre o 

mundo fenomênico e o mundo das coisas em si. A ideia de coisa em si marca 

nitidamente que o pensador alemão percebe as coisas como objetos da consciência e, 

por consequência, de modo representacional.  Isto se dá, porque o conhecimento para 

Kant é construído a partir da razão pura (a priori, isto é, independente de toda 

experiência), ou seja, a verdade é desenvolvida tendo em vista a capacidade cognitiva 

do sujeito, bem como das impressões provenientes dos fenômenos.  

                                                           
28 Apesar do enforque dado por Kant no fato de que o conhecimento é produzido através da razão, a 
sensibilidade tem um papel importante, tendo em vista que o fenômeno é constituído pelas impressões 
provenientes da coisa em si. As coisas como compreendemos são resultado das impressões, que 
ordenadas pelas formas a priori da sensibilidade constituem as percepções, as quais, por sua vez, 
resultam em conhecimento quando aplicadas às formas a priori do entendimento. Assim, conhecimento e 
percepção estão intimamente ligados, pois para formar a compreensão de um objeto é necessário aplicar o 
filtro do entendimento às percepções sensíveis (SILVEIRA, 2002). 
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 No entanto, para Nishitani Keiji, a coisa em seu centro só pode expor a sua 

verdade quando o campo da sensação e da razão é superado, possibilitando ao homem 

entrar no terreno de uma nova subjetividade na qual as coisas não são vistas como 

objetos externos ao sujeito, mas onde tudo é um.  

Para atingirmos a experiência da verdade que se dá no campo da vacuidade é 

necessário passarmos por algumas etapas. Para chegarmos ao âmbito do nada absoluto 

precisamos atravessar a experiência proporcionada pelo fenômeno da niilidade, pois 

somente após a relação sujeito-objeto e a perspectiva substancialista serem anulados na 

niilidade, as coisas do mundo podem mostra-se em seu centro, a partir da vacuidade. 

Dito de outro modo, exclusivamente no ponto de vista do nada absoluto podemos 

conhecer as coisas em sua veracidade. 

 

[...] a consequência necessária da posterior conversão da niilidade em 
vacuidade é que os modos de ser das coisas e do eu não podem ser 
descritos já como objeto e sujeito. O modo de ser das coisas quando 
são o que são em si mesmas, em seu próprio terreno, separadas da 
classe do modo de ser refletido na relação sujeito-objeto, não pode ser 
substancial, muito menos subjetiva. Assim, também, o modo de ser do 
eu sob as mesmas circunstâncias não pode ser subjetivo nem 
substancial. Nesse caso, qual o modo de ser de algo que é em si e não 
é nem substância nem sujeito? 

(NISHITANI, 1999, p. 167) 

 

Antes de procurarmos responder a esta pergunta tão marcante e enigmática para 

mentes desenvolvidas dentro da perspectiva Ocidental e egocêntrica de pensar, 

devemos, primeiramente, procurar apreender no que consiste a proposta de Nishitani 

frente aos problemas impostos pelo pensamento moderno. 

 Para o pensador japonês, as perspectivas substancialista e subjetiva de perceber 

o mundo impossibilitam a apreensão das coisas em sua mesmidade. Em oposição ao 

ponto de vista tradicional. Segundo Nishitani não podemos atingir a verdade a partir da 

compreensão substancialista, de outro modo, ao admitir esta postura como correta 

estaríamos impondo a perspectiva racional frente às coisas do mundo. 

 As perspectivas substancialista e subjetiva indicam o aspecto indentitário através 

do qual o ente se preserva em sua essência apesar das mudanças acidentais produzidas 
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pelo tempo. Este campo nos permite distinguir, por exemplo, o homem de outros entes 

assinalando as propriedades exclusivas que o definem como tal. Isto implica dois 

aspectos marcantes, compreendemos as coisas a partir de como elas nos aparecem, e por 

outro lado, este entendimento envolve o reconhecimento da superioridade racional do 

sujeito com relação às coisas. Deste modo, a substância representa o modo de ser de 

algo que só pode ser considerado através do logos, ou seja, da razão e este fato tem 

como consequência a distinção entre a coisa em si e a compreensão que temos da coisa. 

  

Em outros termos, enquanto a objetividade do conhecimento racional 
implique que as coisas são compreendidas como são em si mesmas 
desde dentro, estas coisas contem rastros de uma existência objetiva 
vista desde fora. Este é o ponto de vista da razão: em seu campo o que 
as coisas são em si mesmas é compreendido como substância. 

 

Por isso, a razão não é o campo onde as coisas são em seu terreno 
como o que são em si mesmas. A razão não é o cenário adequado para 
fazer surgir o verdadeiro modo de ser das coisas como são em si 
mesmas. 

(NISHITANI, 1999, p.169) 

 

 Assim, para que algo se mostre em sua forma verdadeira se faz necessário um 

ponto de vista que supere a perspectiva subjetiva e substancialista a partir do qual a 

coisa possa mostrar-se em seu fundamento originário. Tal virada do pensamento é 

imprescindível através do encontro com a niilidade, na qual, frente ao nada oco que nos 

toma somos impelidos a imergir no abismo da ausência de significado.  

A niilidade é a responsável por converter todas as nossas significações em um 

ponto de interrogação, fenômeno nomeado por Nishitani de grande dúvida. Neste 

estágio abandonamos o ponto de vista substancialista e subjetivo, tendo em vista que 

todos os valores aos quais considerávamos como certos perdem o sentido frente a 

experiência provocada pela niilidade na qual tudo se converte em um nada negativo. 

 Quando o campo da consciência, ou seja, o campo que abarca o aspecto 

substancialista e subjetivo é convertido, nasce um novo eu, que não se coloca na relação 

sujeito-objeto. A partir do nascimento de uma nova subjetividade dar-se, então, outro 

modo de relacionar-se com o mundo, o qual não impõe a perspectiva do homem como 
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privilegiada. Na verdade, neste ponto no qual o eu egocêntrico foi anulado não há a 

imposição da razão na compreensão dos entes, possibilitando que tudo se mostre em sua 

verdade, em seu tathatā. 

 Tendo isso em vista, somos tomados pela questão supracitada: “Qual o modo de 

ser de algo que é em si e não é nem substância nem sujeito?”. Em outras palavras, 

Como algo pode mostrar-se em sua verdade fora da perspectiva subjetiva e 

substancialista? 

 Nishitani nos diz que no momento que a coisa se mostra em seu terreno 

podemos conhecê-la em sua verdade. No entanto, como estamos fora do campo do ego 

autoconsciente, o ato de conhecer aqui não deve ser entendido através do método 

tradicional no qual o sujeito é responsável por analisar o objeto a procura da verdade, 

mas trata-se do que Nishitani chama de conhecer sem conhecer. 

 Estamos diante de uma virada no pensamento lógico ocidental e mais uma vez 

faz-se necessário mudar de postura para compreender como essas palavras que formam 

uma oposição de significado podem coexistir fazendo surgir do caos alguma 

significação.  

Iremos nos deparar diversas vezes, no sistema filosófico de Nishitani, com 

expressões formadas por duas palavras aparentemente antagônicas, mas que são ligadas 

de modo essencial. Essas expressões são compostas para marcar a divergência da 

postura lógica Oriental da Ocidental e são quase sempre representadas pela palavra da 

língua japonesa soku, traduzida pra a língua inglesa por sive e para o português pela 

preposição em, indicando, nas palavras de Amador Vega, a capacidade de 

convertibilidade dos dois termos, fazendo que ambas as realidades da existência 

possam ser vistas como partes de uma unidade (2002, p. 25). Um exemplo claro é a 

expressão morte-em-vida a qual percebe a morte não como encerramento das atividades 

biológicas que proporcionam a vida a um ser, mas, por outro lado, indica a extinção da 

postura que caracteriza o sujeito clássico para o renascimento em um novo eu, ou seja, 

uma nova subjetividade nomeada por Nishitani de rosto original.  

No caso da fórmula conhecer sem conhecer Nishitani pretende nos alertar para 

uma postura na qual o conhecimento não é visto de modo objetivo. O conhecimento, 

neste caso, se dá a partir da realização, ou seja, manifestação e apreensão da coisa em 
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seu próprio terreno. Em outras palavras, o conhecer sem conhecer se dá de modo não 

cognitivo, ou seja, é independente da razão ou da vontade humana. Trata-se da 

verdadeira superação do ponto de vista do sujeito, pois a verdade sobre a coisa não é 

encontrada a partir de um processo de análise imposto pelo individuo, de outro modo, a 

coisa se mostra por si só. Dito de outra forma, a verdade não está no sujeito, mas no 

próprio objeto, assim se dá o conhecer sem conhecer. 

 

Este é o âmbito onde ao negar o sujeito superamos o sujeito em seu 
sentido habitual (o eu situado em oposição ao objeto) para ir para o 
mais próximo absoluto; não podemos falar de um eu cognitivo. Não 
podemos dizer “eu” e por ele tampouco podemos dizer “conheço”. [...] 
Em outros termos, não podemos dizer que o eu tome as coisas como 
seu modelo, se oriente em sua direção e se adeque a elas. Essa 
orientação que implica alguma coisa que orienta e uma coisa orientada 
pertence ao ponto de vista do conhecimento. Só quando tivermos 
superado tudo isso podemos falar de um conhecer sem conhecer. 

 (NISHITANI, 1999, p. 197) 

 

 Nishitani nos alerta para a necessidade impreterível de superação do caráter 

violentador atribuído ao conhecimento, ou seja, da busca pela verdade da perspectiva 

científico-racional, em detrimento de outro ponto de vista, pautado na vacuidade. 

No entanto, a experiência da vacuidade (śūnyatā), como campo da verdade, só se 

dá ao superarmos o abismo da niilidade. Como dissemos, a niilidade é o âmbito da 

radicalidade, onde todas as coisas são tomadas pela dúvida e convertidas em um nada 

negativo caracterizado pela imersão num campo da ausência de significação.  

Além disso, ela é vista como a negação que mora no interior de todas as coisas, é 

a única responsável pela superação da relação sujeito-objeto, nos alertando para o fato 

de que o sujeito não é a mesmidade do homem, bem como a substância não representa a 

mesmidade das coisas. De outro modo, a niilidade é responsável por anular o 

fundamento que o sujeito estava inserido instaurando o campo da dúvida radical. 

 

Quando o conceito de substância, suposto para expressar a mesmidade 
das coisas, e o conceito de sujeito, suposto para expressar a 
mesmidade do eu chocam com a niilidade de seu próprio fundamento 
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e então são negados, dão um salto para um âmbito no qual as coisas e 
o eu estão longe de manifestar sua mesmidade. Isto implica que no 
campo da niilidade nem as coisas nem o eu são objetos de 
conhecimento e, por tanto, já não podem ser apreendidas ou 
expressadas conceitualmente (como logos). Já não são determinadas 
como substância nem como sujeito, já não somos capazes de dizer que 
são. 

(NISHITANI, 1999, p. 193) 

 

Somente através da niilidade faz-se possível a superação da perspectiva objetiva 

representacional marcadamente caracterizada pelos conceitos de sujeito e substância, os 

quais são superados pelo nada oco que abarca todas as coisas e as inserem no âmbito 

onde o logos perdeu o seu espaço. Trata-se do âmbito da ausência de certezas e, 

portanto, da impossibilidade do conhecimento como tradicionalmente conhecemos. 

A niilidade se dá como um passo de aproximação ao campo da verdade e por essa 

razão tem caráter transitório. O campo da niilidade é um degrau da escada, se 

caracteriza por seu caráter passageiro, mas absolutamente necessário para que possamos 

ultrapassar o ponto de vista do sujeito autoconsciente tendo em vista o encontro com o 

eu verdadeiro e com as coisas no campo da vacuidade.  

Enquanto a niilidade é a anulação do sujeito e das coisas como objetos, a 

vacuidade é o próprio eu e as coisas. Trata-se da realização da exigência de nascimento 

de um novo eu, ou seja, a vacuidade é a responsável pelo surgimento da subjetividade 

em um rosto original afastada da relação sujeito-objeto e em comprometimento com a 

verdade. 

Heisig nos fala sobre um ensaio tardio escrito por Nishitani no qual o pensador 

explora como o homem compreende o mundo e se relaciona com ele fora da perspectiva 

racional. Para Nishitani no campo da vacuidade o mundo é reconstituído em seu caráter 

imediato como imagem. Aqui a imagem expressa o modo de interação entre as coisas do 

mundo, cuja característica principal é estar fora do campo do entendimento, ou seja, não 

é apreendida pela razão ou pela percepção, mas pela sensação que abarca ambas 

(HESIG, 2002, 312). Sobre o modo como as coisas nos aparece na vacuidade nos diz 

Nishitani: 
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No campo de śūnyatā, o Dasein29 das coisas não é fenomênico no 
sentido kantiano, ou seja, o modo de ser das coisas enquanto nos 
aparecem. É o modo de ser das coisas como são em si, no qual as 
coisas são em seu próprio fundamento originário. No entanto, 
tampouco é Ding-an-sich (a coisa em si) a qual se referia Kant, isto é, 
esse modo de ser das coisas distinguido formalmente do fenomênico e 
do incognoscível por nós. É o modo de ser originário das coisas como 
são em si e como de fato existem realmente. Aqui não há distinção 
entre o fenômeno e a coisa em si. A coisa original que nos aparece 
como o que é, sem avesso, nem reverso. 

(NISHITANI, 1999, p. 196) 

 

 Nishitani nos mostra um novo ponto de vista através do qual podemos ver o 

mundo fora da perspectiva do sujeito, responsável por impor a razão no interior das 

coisas. O campo da vacuidade nos permite ver os entes não mais como objetos, como 

foi ditado pelo olhar do indivíduo autocentrado, mas a partir deles mesmos, em seu 

modo de ser original, em sua talidade verdadeira. Como já dissemos, estamos falando 

da realização (manifestação e apreensão) da coisa, a qual só se faz possível fora da 

razão, ou cognição humana. 

 Somente a partir da superação do ponto de vista que sustenta a relação sujeito-

objeto se faz possível o nascimento de um novo eu, cuja característica principal é se 

posicionar em paridade com o mundo. Em outras palavras, neste campo não existe 

distinção entre sujeito e objeto, essa relação já foi anulada e ultrapassada.  

No ponto de vista da vacuidade (śūnyatā), nas palavras de Nishitani, todas as 

coisas são senhoras e servas umas das outras (1999, p. 206), é o que o pensador 

japonês chama de perspectiva circumincessional. É o ponto onde podemos alcançar as 

próprias coisas em seu centro onde estão todas concentradas em um. Falaremos desta 

perspectiva a seguir. 

 

 

 

                                                           
29 Nishitani aplica a palavra alemã Dasein (existência) indistintamente se referindo a homens e coisas no 
intuito de acentuar, na maneira heideggeriana, o aqui e agora implícito na palavra alemã (Da-sein pode 
ser traduzido literalmente por ser ou estar-aí, mas no sentido heideggeriano do termo é traduzido para o 
português por Ser-aí ou Presença). 
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CAPITULO III: TRANS-DESCENDÊNCIA E TEMPORALIDADE 

 

3.1. A experiência extática do tempo 

Partindo do argumento de que o ponto de vista da subjetividade moderna é 

incapaz de alcançar o ente em sua profundidade, pois a mesmidade das coisas não pode 

ser alcançada através da razão, Nishitani, como dissemos, nos indica o caminho do nada 

absoluto, ou vacuidade (śūnyatā). 

A vacuidade se destaca como o ponto de vista no qual o eu egocêntrico e a relação 

sujeito-objeto são superados. Nesta perspectiva faz-se necessário desviar o olhar do 

próprio ego para enxergarmos as coisas se expondo em sua verdade, em seu tathatā.  

Esta visão proposta por Nishitani traz consigo uma nova relação entre homem e 

mundo. Este novo posicionamento frente ao mundo se dá através da negação do ego, a 

superação do ponto de vista no qual o mundo era compreendido como objeto, tendo 

como finalidade o nascimento de uma nova relação na qual o homem não representa 

mais o centro cognitivo, de outro modo a realidade deve ser vista como uma 

circunferência cujo centro está em toda parte e ao mesmo tempo representa que todas as 

coisas são uma. 

Para representar como a mesmidade da coisa se mostra, bem como, a relação desta 

coisa em seu centro com a perspectiva objetiva alcançada através do uso da razão e da 

sensação, Nishitani faz uso de um esquema no qual a realidade nos aparece nitidamente 

representada do seguinte modo: 
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FIGURA 1 - Esquema de dois círculos concêntricos usada por Nishitani para representar o campo da 

razão, sensação e da coisa tal como é (NISHITANI, 1999, p. 199). 

 

Nesta imagem vemos o campo da sensação e da razão representados em dois 

círculos concêntricos. Os pontos A, B, C representam as coisas em seu centro, em sua 

mesmidade, ou seja, em seu modo de ser não objetivo. Já os pontos a¹, a², b¹, b², c¹ e c² 

mostram as coisas como nos aparecem aos sentidos e à razão, representando a Forma 

das coisas visível, trata-se apenas da aparência das próprias coisas.  

A niilidade, por sua vez, aparece representada no diagrama acima através das 

tangentes t¹, t² e t³ como aquilo que se manifesta no fundo das experiências da sensação 

e da razão, brotando desde fora do ser experimentado ali, como o que anula essa 

experiência e esse fundo do ser (NISHITANI, 1999, p. 201).  

Como foi dito, a niilidade se manifesta no fundo de todo o existente e é 

responsável pela dimensão de negatividade que retoma o sentimento de estranheza 

frente à existência e anula todas as coisas. 

 

No campo da niilidade todo nexo e união se desfazem e o auto-
enclausuramento das coisas é absoluto, estão dispersas uma em 
relação às outras interminavelmente. E inclusive o ser de cada coisa se 
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faz em pedaços em cada direção. [...] esta existência parece 
desvanecer em uma niilidade insondável, sua possibilidade de 
existência parece desaparecer continuamente em uma impossibilidade 
de existência. 

(NISHITANI, 1999, p. 203) 
 

No entanto, este sentimento de caos é superado no campo de śūnyatā, no qual 

todas as coisas retomam a sua possibilidade de existência, pois se encontram em seu 

próprio terreno, em seu centro. Em outras palavras, no campo da vacuidade todas as 

coisas se mostram distantes do modo de ser objetivo, ou seja, estão fora do campo da 

sensação e da razão. Por este motivo, é impossível compreender o terreno de śūnyatā 

através da metáfora do círculo. 

 

A analogia do círculo empregada até o momento é incapaz de ilustrar 
esse estado de coisas no qual o centro de todas as coisas está em toda 
parte e, no entanto, todas as coisas são uma. O que estamos nos 
referindo aqui é algo que não pode ser pensado como um sistema de 
ser. “Tudo é um” só pode ser concebido realmente em termos de um 
alcançar as coisas, de que cada qual seja por si mesma o Todo, cada 
uma um centro absoluto. E o único âmbito no qual é possível é o 
campo de śūnyatā, que pode ter sua circunferência em nenhum lugar e 
seu centro em todas as partes. Só no campo de śūnyatā a totalidade 
das coisas pode, ao mesmo tempo, ser compreendida em uma só coisa, 
sendo ela absolutamente única e um centro absoluto de todas as 
coisas. 

(NISHITANI, 1999, p. 204 – 205) 

 

Em outras palavras, o campo da vacuidade não pode ser representado por uma 

circunferência ou uma esfera, apenas um centro o qual não é único, mas está em toda 

parte, pois está em todas as coisas que se posicionam em seu tathatā. Quando cada coisa 

atinge seu modo de ser tal como é repousa em seu modo de ser central, ou seja, é um 

centro absoluto com relação às demais coisas. Assim, em sua mesmidade todas as coisas 

estão em uma unidade absoluta, em seu centro. 

Para compreendermos este ponto de vista devemos superar a perspectiva 

ontológica tradicional a qual se preocupou com o ser e deixou de lado o nada e pensar o 

nada absoluto como a possibilidade de reunião e, como consequência, de existência, a 

partir da concepção de que no momento no qual uma coisa é afirmada, ou seja, se 
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manifesta em seu próprio terreno, está ao mesmo tempo no terreno de todos os demais 

seres. Trata-se de uma reunião circumincessional que implica a afirmação conjunta de 

todas as coisas em sua verdade e, portanto, a afirmação do mundo.  

Esta perspectiva exposta por Nishitani define que as coisas não podem ser 

compreendidas como entes em si, mas somente a partir de sua correlação elementar são 

afirmadas. Em outras palavras, as coisas não são em si, mas na relação com os outros.  

Sobre a ideia ontológica tradicional de Uno, observa Nishitani:  

Em um sistema ontológico que exclui o nada, a ideia de que todos os 
seres são Uno conduz à visão do ser como mera não-diferenciação. 
Precisamente neste ponto de vista a união absoluta é simbolizada 
como um círculo ou uma esfera  

(NISHITANI, 1999, p. 202).  
 

Nessa passagem parece ressoarem as palavras de Parmênides de Eléia e o seu 

postulado ontológico do Ser como autodeterminação. A conclusão da sua assertiva é a 

eliminação do nada e a afirmação do Ser esférico e absoluto em todas suas partes.  

Frente a esta perspectiva, Nishitani sustenta uma visão diferenciada do círculo, o 

qual se sustenta a partir das suas tangentes. Isto implica negar um redirecionamento ao 

um único ponto e permite a abertura para a dispersão infinita. Diz ele: então deixam de 

ser meros lugares definidos pelos pontos situados equidistantes de um centro comum 

(NISHITANI, 1999, p.202) 

Nas palavras de Nishitani no campo da vacuidade Todas as coisas que estão no 

mundo estão vinculadas, de uma ou outra maneira. Nenhuma coisa, por simples que 

seja, chega a ser sem alguma relação com outra coisa (NISHITANI, 1999, p. 207).  

Deste modo, Nishitani expõe através do fenômeno da reunião circumincessional 

uma cosmovisão na qual todas as coisas detém uma capacidade de reunião fundamental. 

Uma reunião que só se dá na perda completa de toda obediência fixante no sentido, isto 

é, quando na perda, na grande dúvida, no abismo e na solidão, as coisas podem voltar a 

si mesmas (NISHITANI, 1999, p. 203). 

Este ponto de vista de entrelaçamento expressa a capacidade de relacionalidade de 

todas as coisas no campo de śūnyatā, onde, como foi dito, todas as coisas são senhoras 

e servas umas das outras (NISHITANI, 1999, p. 206). 
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 Esta relação dual e controversa de ter e não ter poder é explicada por Keta 

Masako: 

 

O fato de que uma coisa realmente exista significa que essa coisa 
detém uma absoluta individualidade e isso a posicionou no centro 
absoluto de todas as coisas. A partir dessa perspectiva, todas as 
demais coisas ocupam a posição de convidados. Entretanto, isso não é 
tudo. A coisa que está posicionada como senhor com relação às 
demais coisas, simultaneamente se posiciona como servo para elas. 
Tudo isso, diz Nishitani, são postos juntos como um para formar o 
mundo. 30 

(KETA, 2008, p. 12) 

 

Este ponto de vista responsável por expressar a mútua identidade de todas as 

coisas e, ao mesmo tempo, a interpenetração de todas as coisas, somente pode ser 

entendido através da perspectiva da vacuidade, onde tudo estabelece uma dependência 

originária na qual se relacionam por meio de transferência e reflexão, sem obstrução 31. 

Esta relação de integração entre todas as coisas, para ser percebida exige a 

anulação do modo de ser egocêntrico abaixo representado pela expressão “não ser eu ao 

ser eu”, e a total imersão no campo de śūnyatā, o qual traz consigo o olhar não objetivo 

do mundo. 

 

[...] “não ser eu ao ser eu” significa que no campo de śūnyatā a 
mesmidade do eu tem seu ser no terreno de todas as demais coisas. No 
campo de śūnyatā, o centro está em todas as partes. Cada coisa em sua 
mesmidade não objetiva e central é um centro absoluto. Nesta 
perspectiva, é impossível para o eu, no campo de śūnyatā ser 
egocêntrico como o eu contemplado como ego ou sujeito. De outro 
modo, a negação absoluta deste egocentrismo torna possível que se 
abra o campo de śūnyatā em primeiro lugar. 

(NISHITANI, 1999, p. 217) 

 

                                                           
30 Tradução nossa. 
31 Segundo Keta, interpenetração e identidade mútua são conceitos do budismo Huanyan para explicar o 
campo absoluto no qual todas as coisas misturam uma com a outra sem obstáculo (KETA, 2008, p. 12). 
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No campo da vacuidade o eu se mostra como não-eu, ou seja, somente em sua 

negação pode o homem construir uma nova relação com o mundo, na qual o 

egocentrismo do sujeito cognitivo foi superado dando lugar à consciência elementar, 

responsável por permitir que o homem perceba o mundo de modo não objetivo.  

Estamos descrevendo um ponto de vista no qual a relação de oposição entre 

homem e mundo foi superada e, ainda, onde homem e mundo co-pertencem indo além 

da relação ontológica. Pois, nas palavras de Nishitani, quando o eu é um com a 

vacuidade, todas as coisas são no fundamento originário do eu (NISHITANI, 1999, p. 

217). 

Dito de outro modo, somente no campo da vacuidade a subjetividade pode 

encontrar seu fundamento elementar e, enfim, afirmar as coisas do mundo em sua 

verdade. A esta nova relação entre homem e mundo, na qual não consiste em uma 

relação de subserviência e exploração, onde, de outro modo, tudo é um, Nishitani dá o 

nome de circumincesional. 

 

Esta interpenetração circumincessional, como dissemos antes, só pode 
surgir quando as coisas, incluindo nós mesmos, somos no modo de ser 
central não objetivo. Como observamos antes, através da 
interpenetração circumincessional todas as coisas fazem possível uma 
ordem do ser, um mundo e, por conseguinte, também possibilita a 
existência das coisas. 

(NISHITANI, 1999, p. 218) 

 

 A interpenetração circumincessional é responsável, através da sua força de 

reunião, pela possibilidade de existência de cada coisa. Nas palavras de Nishitani, a 

força primordial pela qual as coisas que existem aparecem como coisas existentes deriva 

da relação circumincessional. A partir dessa relação uma coisa pode estar em seu centro 

de modo que detém a força de reunião sobre as demais coisas, esta força se caracteriza 

como a potência catalizadora que gera a possibilidade de que a coisa seja. Neste sentido, 

dizemos que quando uma coisa é o mundo mundeia32; e como o campo da 

                                                           
32 A expressão “mundo mundeia” é derivada do sistema filosófico do pensador alemão Martin Heidegger, 
o qual foi professor de Nishitani por alguns anos. Esta expressão é encontrada no texto do ano de 1929 
Vom Wesendes Grundes (Sobre a essência da verdade) no qual o pensador alemão transforma o 
substantivo “mundo” em verbo “mundear” na expressão “Weltistnie, sondernweltet” que pode ser 
traduzida por “o mundo nunca é, mas mudeia” no intuito de expor que somente ao mundear o mundo se 
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interpenetração circuminssecional, o campo de śūnyatā é o campo de força 

(NISHITANI, 1999, p. 218). 

 

Na relação circumincessional [...] cada coisa é no terreno das demais 
ainda quando permanece em seu próprio terreno. Isto significa que no 
ser das coisas, o mundo mundeia, e que as coisas são no mundo. Tudo 
isto só é possível no campo de śūnyatā. Enquanto campo da relação 
circumincessional é o campo de uma força em virtude da qual todas as 
coisas tal como são em si mesmas se compreendem a si mesmas 
conjuntamente em uma só: o campo da possibilidade de mundo. Ao 
mesmo tempo (e em um sentido elementar vem a ser igual) é o campo 
da força em virtude da qual uma coisa dada se compreende a si 
mesma: o campo da possibilidade da existência das coisas. 

(NISHITANI, 1999, p. 209) 

 

 Podemos perceber que Nishitani propõe uma nova relação entre homem e 

mundo na qual nem mesmo podemos usar a expressão “relação” no sentido de construir 

uma oposição, pois a interpenetração circumincessional não se trata da união entre 

sujeito e objeto. De outro modo, na interpenetração circumincessional o homem é capaz 

de ultrapassar a perspectiva subjetiva tradicional de mundo e ser absorvido pelo campo 

onde as coisas são em sua mesmidade ao mesmo tempo em que são uma. Ou dito de 

outro modo, quando uma coisa se apresenta em seu próprio terreno está, ao mesmo 

tempo, no terreno das demais coisas.  

Esta transformação só se faz possível no campo onde a percepção objetiva da 

realidade foi superada, no âmbito onde a realidade se mostra em sua verdade, ou seja, 

no campo de śūnyatā. Nas palavras de Nishitani, o que todas as coisas são 

individualmente, o que são em si mesmas, implica diretamente que estão reunidas. 

Assim é o campo da vacuidade (1999, p. 255). 

 

O campo de śūnyatā é um campo cujo centro está em toda parte. É o 
campo em que cada coisa – como um centro absoluto, possuidora de 
uma individualidade absolutamente única – se manifesta como é em 
si. Dizer que cada coisa é um centro absoluto significa que onde quer 

                                                                                                                                                                          

revelaria em sua essência, não como um planeta ao qual chamamos nosso mundo, mas como nosso 
mundo particular construído por cada ser humano e que representa o conjunto de sentidos e significações 
a partir dos quais referenciamos a realidade. 
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que uma coisa seja, o mundo mundeia. E isto, por sua vez, significa 
que cada coisa, por estar em seu próprio terreno está no terreno de 
todos os seres, e ao inverso, que ao estar no terreno de todos, cada 
uma está em seu próprio terreno. (Como sustentei repetidamente, esta 
relação é inconcebível exceto no modo não objetivo de ser das coisas 
onde são o que são em si). 

(NISHITANI, 1999, p. 223 – 224) 

 

A tradição ocidental tem vários exemplos de construções filosóficas que percebem 

a realidade como uma concentração no Uno. Podemos citar exemplos desde a Grécia 

antiga com Xenófanes que determina a identidade entre o Uno e o todo, passando por 

Plotino, Spinoza e Schelling. No entanto todos esses pensadores, segundo Nishitani, 

pensaram o Uno a partir do ser, além de caracterizarem este fenômeno muitas vezes 

como razão absoluta. Para Nishitani, segundo esses pensadores o Uno absoluto era 

concebido em termos de uma negação da multiplicidade e diferenciação das coisas 

existentes como aparências enganosas e ilusórias (NISHITANI, 1999, p. 201).  

Em contrapartida, a concepção proposta por Nishitani, que parece desconsiderar a 

inovação neoplatônica com relação à estrutura da henologia33, está fora da perspectiva 

tradicional na qual o Uno é identificado como razão absoluta. Do mesmo modo, esta 

concepção que comumente representa o Uno por um círculo ou uma esfera no qual tudo 

o que existe está reunido em um único centro percebe o ser como não diferenciação, ou 

seja, neste caso o Uno se apresenta como uma abstração da multiplicidade. Além disso, 

esta perspectiva tem como base o campo da razão e da sensação para desenvolver suas 

considerações em torno do ser. 

 

O Uno absoluto da filosofia tradicional [...] assumia esse sistema da 
existência ou esse mundo – já fora do mundo sensível ou o mundo 
inteligível ou um composto de ambos – e excluía a niilidade manifesta 
em seu fundo. Como resultado, o centro onde todos os seres se tornam 
um só é pensado no interior de um sistema ontológico e só a partir do 

                                                           
33 Nishitani parece concordar com a concepção heideggeriana de que a ontologia tradicional se constitui 
como ontoteologia. Segundo Heidegger em “Kant’s Thesis about Being” a história da filosofia ocidental 
se apresenta de modo duplo, de um lado a pergunta pelo ser quando chega a questionar o que é o ente em 
geral adquire o titulo de ontologia, mas nos diz Heidegger a questão “O que é o ente?” simultaneamente 
pergunta: qual ente é o maior ente, e em que sentido é o ser mais elevado? Essa é uma questão sobre 
Deus e sobre o divino (Heidegger, 1973, p. 10 – 11 apud Thomson, 2000, p. 301) de modo que deve ser 
chamada de teologia. Assim, a dualidade da questão do ser do ente recebe o titulo de ontoteologia por 
Heidegger. 
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mundo. E esse centro, por sua vez, é pensado como algum tipo de ser 
em si. [...] Este é, ainda, a razão pela qual, como assinalamos antes, o 
Uno absoluto é convertido em um ponto de vista da razão absoluta ou, 
ao fim e ao cabo, considerado como uma continuação da razão 
absoluta. Nesta visão, [...] o Uno é visto como o ponto no qual todos 
os seres podem ser reduzidos a um. [...] Em um sistema ontológico 
que exclui o nada, a ideia de que todos os seres são Uno conduz a ver 
o ser como mera não diferenciação. Precisamente neste ponto de vista 
a união absoluta é simbolizada como um círculo ou uma esfera. 

(NISHITANI, 1999, p. 201 – 202) 

 

Em contrapartida, o que Nishitani propõe é uma concepção da realidade na qual 

não exclui o nada no interior do ser, admitindo a diferenciação e a multiplicidade. Ao 

considerarmos o campo da niilidade como uma existência fundamental dentro da 

realidade podemos perceber que no momento de sua conversão em śūnyatā todas as 

coisas em sua mesmidade são reunidas em um só centro. 

Tendo em vista um sistema no qual a niilidade se manifesta, as coisas perdem seu 

ponto de referência, sendo envolvidas numa orientação para a dispersão infinita, ou seja, 

a niilidade quebra o ponto de vista do Uno como uma união permanente de tudo em um 

único centro, a partir da experiência do abismo da negatividade negativa que provoca. 

 Como já mencionamos a niilidade é um estágio passageiro, mas imprescindível 

no caminho do encontro com a realidade em sua verdade. Assim, este modo de 

enclausuramento e dispersão citado por Nishitani ao ser superado permite o encontro 

com o campo de śūnyatā e o retorno de todas as coisas a sua possibilidade de existência 

no seu modo de ser próprio, ou seja, para sua mesmidade.  

No campo de śūnyatā o modo de ser das coisas em si, ainda que surjam da classe 

de centro onde “Tudo é Uno”, não se reduz a um Uno do qual se extrai toda 

multiplicidade e diferenciação (NISHITANI, 1999, p. 204). De outro modo, nos diz 

Nishitani, o campo de śūnyatā é o centro no qual todas as coisas expressam sua verdade, 

ou seja, onde cada coisa chega a ser o centro de todas as demais, pois cada coisa em sua 

mesmidade expõe o modo de ser central de todas as outras.  

A compreensão dessa realidade exposta por nosso pensador está fora do campo da 

sensação e da razão, ou seja, se desenvolve além do ponto de vista do sujeito consciente, 

bem como da concepção objetiva das coisas do mundo. Em outras palavras o ponto de 



72 

 

vista da união circumincessional é impensável para a perspectiva do sujeito racional que 

vê o mundo dentro dos limites das sensações e da razão, onde todas as coisas são únicas 

e distintas.  

Segundo Nishitani, a talidade de algo não pode ser concebida, ou seja, não pode 

ser expressa através das ferramentas tradicional do eu cognitivo.  De tal modo, para que 

possamos participar da interpenetração circumincessional faz-se necessário outro 

caminho no qual o encontro com o rosto original do eu é indispensável.  

Somente no momento em que o eu está em seu terreno, todas as coisas se mostram 

em sua mesmidade originária. Deste modo, podemos dizer que o sustento da 

possibilidade do mundo e da existência das coisas, ou seja, o ponto no qual o mundo e 

a existência das coisas se arraigam em seu fundamento originário, se pode dizer que 

reside no fundamento de cada homem, sob seus pés, a seu alcance (NISHITANI, 1999, 

p. 218).  

Para nosso pensador, no momento em que o ego se transforma em não-ego, ou 

seja, no momento em que o eu está em seu modo de ser verdadeiro, é capaz de assumir 

um dhāraṇī34 com relação aos demais entes existentes e ultrapassar uma postura 

inserida radicalmente no tempo, se posicionando extaticamente fora do tempo. 

Se posicionar no tempo significa estar submetido ao devir samsārico e, portanto, 

às vicissitudes provocadas pelo passar do tempo, inclusive ao ciclo de nascimento e 

morte o qual representa o samsāra budista. No entanto, quando nos posicionamos em 

nosso próprio terreno estamos extaticamente fora do tempo, êxtase que representa a 

ausência total de fundamento. 

Quando estamos posicionados no campo de śūnyatā, ou seja, quando superamos o 

modo de ser egocêntrico deixando cair corpo-mente, estamos no ponto primordial da 

nossa existência, ou nas palavras de Nishitani, no fundamento de nossa Existenz35 vazia 

(NISHITANI, 1999, p. 261). Neste campo originário, no qual atingimos a 

autorrealização, somos sem fundo no tempo, ou seja, vivemos uma nova relação com o 

                                                           
34 Dhāraṇī é uma palavra proveniente do sânscrito que neste caso se refere à capacidade do homem em 
seu próprio terreno de “manter um sustento coletivo” no sentido de ter a competência de reunir todas as 
coisas em sua mesmidade. 
35 Nishitani usa a palavra na língua alemã Existenz para indicar o modo de ser existencial exclusivo dos 
humanos. Quando se trata de seres em geral o pensador japonês usa o vocábulo Dasein, também de 
proveniência alemã provavelmente fazendo referencia ao modo como esses fenômenos eram interpretados 
por M. Heidegger. 
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tempo, não vivemos simplesmente no tempo: somos o tempo (NISHITANI, 1999, 

p.218). 

 

Neste caso a Existenz de corpo-mente caído também significa ser 
verdadeiramente no tempo ou, melhor dizendo, existir 
verdadeiramente como o tempo. Esta Existenz como nascimento-no-
não-nascimento está sem fundo no tempo ou é como o tempo que 
chegou sem fundo à plenitude do tempo. 

(NISHITANI, 1999, p. 261) 

 

Com isto Nishitani nos diz que o tempo em śūnyatā se apresenta em sua plenitude 

expondo um sentido explicitamente distinto do tradicional. No campo da vacuidade 

percebemos o tempo de modo não linear, mas em sua relatividade absoluta é capaz de 

expor todas as coisas em sua verdade de modo simultâneo em todos os tempos.  

Em outras palavras, o tempo no campo da vacuidade, diferentemente do tempo em 

seu sentido clássico, se apresenta como “tempo que não é tempo, logo é tempo”, ou 

seja, em seu próprio terreno e, desde modo, é capaz de trazer consigo o ser em união 

com a verdade.  

A Existenz é a manifestação da existência humana em seu próprio terreno. Neste 

contexto, a Existenz é capaz de deter uma relação nova com o tempo. Quando no terreno 

da vacuidade ultrapassamos a posição que nos coloca no tempo, subjugados pelas 

vicissitudes da transitoriedade, nesse novo contexto fazermos ser o tempo, ou seja, nos 

posicionamos anteriormente ao surgimento da temporalidade. Essa nova relação entre o 

homem e o tempo Nishitani chama de ser sem fundo no tempo (NISHITANI, 1999, p. 

219). 

 

Agora bem, ser sem fundo no tempo e no ciclo de nascimento e morte, 
significa estar estaticamente fora do tempo, fora desse ciclo. Significa 
preceder o mundo e as coisas, ser seu senhor. Isto é o que somos, no 
fundo, em nosso terreno, em nossa mesmidade. E quando advertimos 
o fato, ou seja, quando verdadeiramente somos em nosso próprio 
terreno, então estamos de pronto fora do tempo, enquanto 
permanecemos de pronto dentro do tempo. Enquanto somos 
radicalmente, ou melhor, sem fundo (sem fundamento e sem nada a 
que se agarrar) no mundo, estamos ao mesmo tempo fora dele. 
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(NISHITANI, 1999, p. 219). 

 

 Neste ponto de vista da temporalidade, como foi dito pelo pensador japonês, nos 

posicionamos como o fundamento anterior às coisas do mundo e, deste modo, como seu 

senhor. Ser senhor aqui, não retoma o sentido da posição de domínio que o sujeito 

mantinha como centro cognitivo, significa, de outro modo, estar posicionado no campo 

da vacuidade, deixar cair corpo-mente, ou seja, estar fora da perspectiva egocêntrica de 

mundo e, consequentemente, ser capaz de perceber as coisas em sua mesmidade, em seu 

próprio terreno, em seu modo de ser verdadeiro. A esta posição de senhor o budismo dá 

o nome de Rei Samādhi. 

 

Toda coisa ao ser si mesma em seu próprio terreno (ser-dhármico) está 
preservada originalmente por esse senhor na Existenz do corpo-mente 
caído; se trata de um mestre que ascendeu a uma autoconsciência 
estabelecida em seu próprio domínio da vacuidade ilimitada. 

(NISHITANI, 1999, p. 256) 

 

Enquanto que o sujeito cognitivo, ao determinar o que são as coisas de modo 

objetivo e representacional, não alcança o modo de ser elementar, o Rei Samādhi ao 

atravessar a experiência de deixar cair corpo-mente se posiciona indissoluvelmente no 

campo da vacuidade, sendo responsável por resguardar todas as coisas em seu modo de 

ser originário no nada absoluto.  

A ideia de temporalidade proposta por Nishitani é uma reunião da concepção 

budista de Karma, a qual admite que as minhas ações do passado determinam minhas 

possibilidades no presente, bem como da compreensão budista de Pratītya-samutpāda, 

conceito relacionado com o ponto de vista da vacuidade no qual especifica a correlação 

de dependência originária entre todas as coisas do mundo. 

Tendo isso em vista, podemos perceber que esta concepção do tempo envolve 

certa iluminação transtemporal, a qual arrebata o homem na Existenz, revelando o 

espaço temporal no momento atual em sua verdade.  
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Apesar de estabelecer que o tempo se dá de modo não linear devido ao seu caráter 

de relatividade absoluta, esta perspectiva não elimina o instante presente como algo real. 

Segundo o pensador japonês, tendo em vista que no campo de śūnyatā cada coisa se 

mostra tal como é, ou seja, em seu tathatā, a mesmidade de cada coisa se apresenta a 

cada instante e em todos os tempos através de seu caráter de interpenetração.  

Além disso, cada instante sem fundo no tempo detém a capacidade de 

interpenetração e manifestação como um instante único. Diz-nos Nishitani, Esta 

qualidade do instante de ser tal como é e do tempo em sua totalidade, que é parecido 

com um fantasma, necessitam ser um (NISHITANI, 1999, p. 220).  

Assim, esta capacidade de união entre o instante e a totalidade do tempo 

representa a essência do tempo. Dito de outro modo, cada instante carrega toda a 

eternidade. Isto é o que Nishitani quer dizer na passagem em um instante fugaz, em um 

abrir e fechar de olhos, o lapso temporal de um dia inteiro ou de uma centena de anos 

aparece fantasmagoricamente (NISHITANI, 1999, p. 220). 

Contra as críticas que contestam essa visão do tempo, a qual admite a 

simultaneidade do passado e do presente, como mera fantasia proposta pelo mundo 

Oriental, Nishitani nos lembra da tese de Kierkegaard de transcendência temporal a 

partir da perspectiva que vê o instante como algo passível de simultaneidade. Para o 

pensador japonês, isto se dá através da compreensão do instante como um átomo de 

eternidade. 

 Na construção filosófica de Kierkegaard, o presente, ou o instante, não se 

apresenta como um ponto na linha temporal, mas se dá em um processo de avançar, 

assim, não poderia ser compreendido como um momento presente, visto que é 

passageiro. A impossibilidade de existência do instante como algo petrificado 

acarretaria também a completa impossibilidade de passado, presente e futuro, pois 

anularia a marca referencial que distingue ambos. Neste caso, o passado e o presente 

podem ser simultâneos com a destruição da sequência temporal do antes e do depois 

(NISHITANI, 1999, p. 220). 

Somente no momento presente, ou nas palavras de Nishitani, no agora eterno, a 

perspectiva temporal linear que admite passado e futuro pode ser transcendida, sendo 
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capaz de expor ambos os períodos de modo simultâneo, mas sem destruir a sequência 

temporal. 

Esta perspectiva temporal se faz possível porque o mundo do tempo e do ser é o 

auto-esvaziamento na vacuidade, ou seja, o nada absoluto que fundamenta o mundo, 

também fundamenta o tempo. Deste modo, devemos compreender que a eternidade 

revelada no instante é capaz de fundar a infinitude do tempo, de igual modo que o nada 

pode fundar o mundo do ser (HEISIG, 2002, p. 306). 

 Nishitani expõe um entendimento do tempo e consequentemente da história, não 

como um avanço linear e unidirecional de um passado infinito para um futuro infinito a 

partir do ponto de vista do ser, como encontramos tradicionalmente na história da 

filosofia, ou ainda como na hipótese do eterno retorno do mesmo proposta por F. 

Nietzsche, a qual o tempo se apresenta de modo circular a partir de uma eterna repetição 

do mesmo.  

Segundo Tremblay, Nishitani aponta para o fato de que o conceito linear do 

tempo é fundado essencialmente no pensamento cristão-judeu ocidental. Esta visão do 

tempo é inseparável do eu autocentrado que projeta sua sombra sobre todas as coisas 

(2007, p. 162) 36. Deste modo, tanto na perspectiva tradicional, como na nietzschiana o 

tempo é entendido de modo pessoal, ou seja, através do olhar humano, além de ser 

baseado na perspectiva egocêntrica de mundo. 

De outro modo, na contramão do ponto de vista tradicional, o pensador japonês 

indica uma perspectiva que percebe o tempo tendo em vista a vacuidade como terreno 

de realização. Além disso, nesta perspectiva, através das palavras de Heisig, o tempo e o 

devir são vistos como o auto-esvaziar da realidade. Neste caso, Nishitani pretende, a 

partir de uma experiência pessoal de autorrealização, superar o problema que envolve a 

admissão do homem como exclusivo centro do tempo e telos da história (HEISIG, 

2002, p. 305), pois como o tempo é concebido dentro do campo de śūnyatā exige a 

superação do caráter egocêntrico do homem para um ponto de vista centrado na 

natureza e não no próprio eu. 

 Percebemos, portanto, que a experiência extática do tempo em Nishitani só se 

faz possível através da construção de pensamento que emerge a partir do campo da 

                                                           
36 Tradução nossa. 
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vacuidade no qual todas as coisas participam da interpenetração circumincessional. 

Somente no ponto de vista do nada absoluto o tempo pode ser compreendido de modo 

não linear, pois a mesmidade de cada coisa só se apresenta fora do tempo e dentro de 

um contexto no qual o homem deixou cair corpo-mente.  

Assim, faz-se necessário que o homem supere a perspectiva egocêntrica e assuma 

a postura de mestre e senhor das coisas para que estas se posicionem em seu centro, em 

sua verdade como realidades sem fundo. 

  

3.2. Existência e liberdade: a trans-descendência extática da vida 

 

Aqui, todo momento temporal que se 
faz manifesto em seu fundo, ou seja, a 
vida de todo instante do tempo do 
Dasein no nascimento-e-morte é 
realizada (manifestada e apreendida) 
como a vida de Buda. 

 (NISHITANI, 1999, p. 243) 
 

A partir do que foi dito, podemos afirmar que, de um modo geral, o ponto 

primordial da contribuição da Escola de Kyoto, mas principalmente de seu último 

representante mais memorável, é a problemática que envolve a vacuidade como fundo 

sem fundo da realidade. Śūnyatā é o ponto de partida e o ponto de chegada das 

discussões estabelecidas por esses pensadores japoneses e se mantem importante para o 

diálogo com a Filosofia Ocidental, possibilitando uma via capaz de repensar o nosso 

modo de ser e determinar como é possível outro ponto de vista que recoloque o nada em 

discussão em detrimento do ser, aproximando-nos, inclusive, de uma tradição Ocidental 

que escapa à crise e à crítica onto-teológica apresentada pela filosofia contemporânea. 

 Segundo Nishitani somente a vacuidade como não-fundamento nos dá a 

possibilidade de ter a experiência da verdadeira liberdade, a liberdade da total ausência 

de amarras provocadas por determinações provenientes de uma fundamentação.  

Neste sentido, nem mesmo Sartre e seu existencialismo ateu foram capazes de 

construir um sistema de pensamento de tamanha radicalidade. Quando se trata do tema 

da liberdade em Nishitani é, imprescindível, abordar a análise e crítica desenvolvida 

pelo pensador japonês ao pensamento sartreano. 
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O existencialismo desenvolvido pelo filósofo francês Jean Paul Sartre estabelece 

o nada (néant) como base da existência humana. Tendo em vista que não há um Deus 

para guiar a ação do homem, então, não há, também, um fundamento a partir do qual o 

homem deve se nortear. Trata-se da concepção já discutida desde a modernidade de que 

a religião não deve guiar o comportamento humano.  

Tendo em vista este contexto narrado por Sartre da ausência de fundamentação 

derivada do divino, nas palavras de Nishitani, o homem não encontra nada a que 

agarrar, nem dentro, nem fora de si mesmo (1999, p.69). Por esta razão, o homem está 

condenado a ser livre, isto é, deve encontrar dentro de si mesmo seu próprio caminho.  

O caráter de condenação com relação à liberdade imputada pela ausência de 

Deus está na reponsabilidade frente às ações; cada homem carrega consigo o peso de 

suas escolhas, pois quando o homem elege um modo de ser para guiar sua existência, 

escolhe, ao mesmo tempo, uma imagem, ou um conceito do que deva ser toda a 

humanidade37. Ao pensar uma relação entre a ação individual e a ação coletiva, ou seja, 

ao tornar o homem o legislador de toda a humanidade Sartre faz de seu existencialismo 

um humanismo. 

 No entanto, o problema inerente à perspectiva sartreana de busca do fundamento 

da existência humana reside, a partir do ponto de vista de Nishitani, na postura de 

manter o cogito como base do modo de ser do homem em seu caráter autoconsciente. 

Para o nosso pensador, Sartre não pensa o cogito criticamente ao posicionar a niilidade 

no lugar de Deus como fundamento do ser e da subjetividade, ele mantem as bases da 

perspectiva filosófica tradicional. Em outras palavras, o pensador francês conserva o 

ego como centro autoconsciente do mundo.  

Com isso, o cogito, também no existencialismo de Sartre, é o responsável por 

pensar a si mesmo e a realidade, fato que estabelece um problema para Nishitani, pois, 

como vimos, pensar o cogito tendo em vista a perspectiva inerente ao sujeito moderno 

não é capaz de esclarecer o próprio cogito, o individuo chegaria apenas a um ponto de 

vista guiado pela razão e longe da mesmidade verdadeira do homem. 

                                                           
37 O tema aqui tratado gira em torno da obra sartreana O existencialismo é um humanismo. Nela podemos 
ler: “ao afirmarmos que o homem escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe, 
mas queremos dizer também que, escolhendo-se, ele escolhe a todos os homens”. Cf. SARTRE, J-P, O 
existencialismo é um humanismo, trad. Vergílio Ferreira. In Os Pensadores. Ed. Abril. São Paulo, p. 08 – 
38. 1973. 
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Ainda que o cogito, ergo sum seja o mais real dos fatos de forma 
imediata, sua evolução para o ponto de vista do ego do homem 
moderno não é o resultado inevitável que aparece em primeira vista. 
Um problema sutil e facilmente não levado em conta se esconde sob 
esta superfície. O ponto de vista do ego cartesiano está constituído por 
uma duplicação do cogito na qual este é considerado a partir de seu 
próprio critério. Este se dirige à subjetividade chegando a ser um eu 
silenciado dentro de si: o eu se confina a si mesmo de tal maneira que 
não pode libertar-se. A existência desse eu está marcada pelo auto-
apego. 

(NISHITANI, 1999, p. 70) 

 

 A perspectiva do cogito consiste na expressão do auto-apego, fato que 

impossibilita a liberdade. Deste modo, o existencialismo sartreano, por não pensar 

criticamente o sujeito, seria a exposição do homem escravizado ao ponto de vista da 

subjetividade tradicional, ou seja, do homem preso ao modo de ser do eu egocêntrico.  

Segundo Nishitani, é imprescindível que o homem supere o ponto de vista 

consciente e autoconsciente inerente à postura do cogito cartesiano para que o eu possa 

sair do abismo do velamento imposto pelo ponto de vista da subjetividade e reivindique 

a sua liberdade. 

 Deve ficar claro que o nada proposto por Sartre como o fundamento da 

existência humana não deve ser confundido com a vacuidade (śūnyatā), tendo em vista 

que é, antes de tudo, um patamar da niilidade na qual o homem ainda não superou seu 

modo de ser cotidiano e continua vivendo a perspectiva do ego autocentrado.  

Assim, é latente a ausência no existencialismo sartreano da indicação da 

necessidade de surgimento de um novo homem, através da negação absoluta do humano 

na vacuidade (NISHITANI, 1999, p. 73). Pois, como vimos, segundo Nishitani, 

somente o campo da vacuidade proporcionaria a total superação da subjetividade 

moderna para o renascimento do homem em seu rosto original, em seu modo de ser 

elementar.  

 

Nesta vacuidade absoluta pode ser ultrapassado pela primeira vez o 
campo da consciência, que considera o eu e as coisas como realidades 
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meramente internas ou externas, assim como a niilidade, estabelecida 
no fundamento deste campo. Aqui são superadas tanto a perspectiva 
niilizante, essa atitude meramente negativa encontrada em qualquer 
tipo de niilismo, como também a perspectiva da consciência, a atitude 
meramente positiva de todo tipo de positivismo e de realismo ingênuo. 
Todo apego é negado: são esvaziados tanto o sujeito como o modo no 
qual as coisas aparecem como objetos de apego. Assim tudo está vazio 
verdadeiramente, o que supõe que todas as coisas se fazem presentes a 
si mesmas aqui e agora, tal como são, em sua realidade original. 
Apresentam-se a si mesmas tal como são, em seu tathatā, isto é, em 
seu “não apego”. 

(NISHITANI, 1999, p. 72) 

 

 É no campo do verdadeiro não-fundamento, ao ser superado o apego 

característico da perspectiva subjetiva do ego autoconsciente, bem como a diferenciação 

sujeito-objeto, que todas as coisas podem se expor em sua verdade, em seu tathatā.  

Isto significa que a liberdade exposta por Sartre se mostra qualitativamente 

diversa com relação à concepção proposta por Nishitani. A liberdade sartreana nada 

mais é, nas palavras do nosso pensador, que escravidão, pois prende o homem ao campo 

da razão impossibilitando-o de conhecer a si mesmo em um sentido elementar e, 

consequentemente, ter a experiência da verdadeira liberdade. 

 

Só a vacuidade absoluta é o verdadeiro “não-fundamento” (Ungrund). 
Nela todas as coisas - desde uma flor ou uma pedra à nebulosa estelar 
e os sistemas galácticos, inclusive a vida e a morte - se fazem 
presentes como realidade sem fundo. Revela-se sua realidade sem 
fundo. A verdadeira liberdade reside neste não-fundamento, enquanto 
que a liberdade de Sartre é, todavia, escravidão, um oco no qual se 
projeta o eu que está preso como uma estaca na terra. Este é o ponto 
de vista do apego. Pode ser chamado de liberdade até certo ponto, mas 
no sentido mais elementar é a escravidão mais profunda. 

 

 Superar o modo de ser egocêntrico significa uma virada do pensamento 

tradicional ocidental para uma perspectiva pautada na vacuidade, ou seja, no verdadeiro 

não-fundamento. Esta guinada do ponto de vista do sujeito clássico para a perspectiva 

do não-ego, passa, fundamentalmente, pelo enfrentamento com o abismo da niilidade a 

qual subjaz todas as coisas.  
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 Como foi dito, a niilidade é este nada cavo que nos toma corriqueiramente 

quando estamos diante de alguma situação inesperada durante a vida, o encontro com a 

morte é um exemplo. Facilmente esta fatídica experiência, a mais certa e mais 

indesejada para todos os viventes, é capaz de nos imergir no campo no qual todas as 

nossas certezas, todo o fundamento no qual acreditávamos perde seu significado. Uma 

bela passagem expressa bem como a impermanência da existência humana nos atinge: 

 

Como um pássaro, que não deixa marcas ao longo do percurso de seu 
voo, a impermanência aqui significa a possibilidade de estar livre da 
carga do próprio passado e das restrições procedentes das vidas 
anteriores. Por tanto, assim como o ser e o tempo que implicam a 
novidade são ambíguos, também o é o significado da impermanência e 
o do nada (ou anulação) e o tempo correlativo a ela. 

(NISHITANI, 1999, p.287) 

 

Como se pode perceber o caráter de propensão à aniquilação do ser, tempo, 

nada, se realiza no campo da niilidade transformando tudo em incógnita. Trata-se do 

encontro avassalador com a grande dúvida a qual é responsável por pôr em questão 

inclusive o eu autoconsciente, em seu caráter de apego, o qual era outrora visto como 

uma verdade certa e indubitável. Quando atravessamos a perspectiva do sujeito 

consciente e nos entregamos ao abismo no nada, o eu está submerso na dúvida. 

 

Esta abertura da niilidade é uma realização elementar da 
subjetividade. A presença da niilidade não é subjetiva no sentido 
restritivo de um fenômeno da consciência que se confronta com o 
mundo fenomênico objetivo. Tão pouco é meramente um fato 
psicológico. O fazer-se presente da niilidade é na verdade uma 
presença real daquilo que, de fato, está oculto no fundamento do eu e 
de tudo o que há no mundo. Esta niilidade se faz encoberta no campo 
da consciência e não pode fazer-se presente realmente; porém, ao 
fazê-lo, tudo o que se considerava nesse campo como realidade 
externa e interna chega a ser irreal em sua verdadeira realidade: é 
anulado, mas não aniquilado. A existência do eu e de todas as coisas 
se converte em ponto de interrogação. 

(NISHITANI, 1999, p. 54) 
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 Como sabemos, a experiência do homem com o campo da niilidade se estabelece 

como um acontecimento passageiro, como patamar importante e indispensável para o 

encontro com a vacuidade e, portanto, com um novo modo de ser. Este encontro se dá 

somente quando o homem se impõe frente à niilidade na superação da grande dúvida a 

qual, a partir da exposição ao campo da niilidade, impõe um sentimento de incerteza 

com relação a todas as coisas.  

Este salto para o campo da vacuidade ocorre como uma mudança em que finito e 

infinito convergem em uma nova vida que passa, necessariamente, pela morte: É uma 

conversão essencial da morte, no sentido fundamental, a vida no sentido originário, da 

finitude verdadeira à verdadeira infinitude (NISHITANI, 1999, p. 220). 

Trata-se da morte do ego cartesiano responsável pela distinção sujeito e objeto 

para o nascimento do rosto original do homem como não-ego e, consequentemente, do 

surgimento de uma nova relação entre homem e mundo que só se faz possível ao 

superarmos a perspectiva egocêntrica. 

 Segundo Nishitani, o homem somente é capaz de se posicionar no campo da 

verdade ao encontrar a subjetividade verdadeira, através da superação do abismo da 

niilidade. Por esta razão, nas palavras do pensador japonês a niilidade é considerada o 

campo da transcendência extática da existência humana, isto é, onde a Existenz começa 

a existir. Neste campo a Existenz assume a responsabilidade de criar novos sentidos 

para a ausência de sentido e à niilidade da vida e da existência (1999, p. 146). 

 Assim, o campo da niilidade se caracteriza pelo poder de transcender, ou seja, de 

ir além do ponto de vista tradicional que determina o homem como centro cognitivo e o 

mundo como objeto a ser explorado de modo violento em busca de conhecimento.  

Sobre essa questão nos diz Nishitani: Quando Dōgen diz que deixar cair o corpo 

e a mente é a prática do Zen, parece sugerir o mesmo. Praticar e observar a senda de 

Buda não é mais que o Dasein do eu no campo da vacuidade (NISHITANI, 1999, p. 

327). 

Além disso, transcender não significa aqui uma experiência de epifania ao 

encontrar a Deus, ou ainda, não se trata da busca do absolutamente transcendente. De 

outro modo, estamos falando do encontro com aquilo que nos é mais intimo, com a 
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nossa própria mesmidade em sua verdadeira face. Em outras palavras, trata-se da 

aproximação do homem de si mesmo de modo elementar.  

Por se tratar de uma busca por aquilo que nos é mais próximo, ou que nos é mais 

intimo, e não uma procura do que está além, ou seja, do transcendente no sentido 

metafísico, Nishitani também chama de experiência de trans-descendência deixando 

claro que mesmo a experiência religiosa não deve ser compreendida como a busca do 

absolutamente distante, mas como no budismo, do absolutamente próximo, do nosso 

verdadeiro eu, o qual proporciona ver a realidade no campo da verdade. 

Esta interpretação provém do entendimento de que o Buda é originariamente 

vazio,ou seja, quando vivemos no campo do auto-apego estamos negando a nós 

mesmos. No entanto, quando estamos no campo de śūnyatā, e nosso ego é esvaziado, 

afirmamos o que somos e consequentemente, afirmamos todas as coisas. 

 

[...] chegará um momento no qual emergirás para uma transcendência 
chamada de grande iluminação, como se houvera despertado de um 
grande sonho, ou como se, houvera estado completamente morto, de 
repente houvera ressuscitado. 

(TAKUSUI apud NISHITANI, 1999, p. 58) 

 

 Deste modo, o processo de transcendência se estabelece como uma experiência 

da morte do eu cognitivo, para o renascimento de uma nova subjetividade, de uma nova 

vida, na qual desenvolvemos uma nova relação com o mundo.  

 Sobre o desenvolvimento da nova relação entre homem e mundo a qual só pode 

ser alcançada após a superação do campo da niilidade e o encontro com a vacuidade, 

Nishitani cita o mestre Zen budista Dōgen Zenji que nos ensina: 

 

Aprender o caminho de Buda é aprender o próprio eu. Aprender o 
próprio eu é escutar a nós mesmos. Escutar a si mesmo é ser 
confirmado pelas coisas [dharmas]. Ser confirmados por todos os 
dharmas é deixar cair o próprio corpo-mente dos demais. 

(DŌGEN apud NISHITANI, 1999, p. 162) 
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 Nesta passagem do mestre Dōgen percebemos claramente que o budismo se 

caracteriza pelo caminho da trans-descendência, a qual reserva sua peculiaridade por 

ocorrer na imanência, na vida terrena. Segundo Schroeder, para ser verdadeiramente 

transformativo e significativo para um mundo pós-metafísico, a transcendência precisa 

ser totalmente e absolutamente atualizada ou, em outras palavras, corporificada (2009, 

p. 60) 38. 

Assim, o fenômeno da trans-descendência discutido por Nishitani não pode ser 

confundido com a ideia metafísica de transcendência, tendo em vista que o encontro 

com a verdadeira liberdade provocada pelo campo de śūnyatā, a qual se faz possível 

quando encontramos nossa verdadeira subjetividade para além da dualidade corpo-

mente, isto é, para além do campo da consciência, ocorre na imanência da existência 

mundana. 

Além disso, ter o seu rosto original revelado, ou seja, conhecer a seu verdadeiro 

eu afastado do ego tem como consequência o encontro com as coisas em seu próprio 

terreno, o que Dōgen chama de “ser confirmado por todos os dharmas”. 

Essa sabedoria encontrada após a superação do campo da consciência Nishitani 

nomeia de “conhecer sem conhecer”. Segundo ele, a niilidade como o primeiro passo 

para o encontro com a mesmidade deve ser denominada de campo da transcendência 

extática.  

De modo mais claro, para o pensador japonês, a niilidade proporciona a 

transcendência, ou seja, a superação do ponto de vista da subjetividade cartesiana para o 

encontro com o rosto original do eu. Trata-se da trans-descendência para aquilo que nos 

é mais próximo, para nossa mesmidade verdadeira. 

 

O ponto de vista da niilidade não é um mais além no sentido do qual 
normalmente pensamos com relação a Deus ou o mundo das ideias, 
como residentes do além. E, sem embargo, vai além do ponto de vista 
da compreensão cotidiana, em um lugar entre a sensação e a razão, 
para apreender a existência das coisas e do eu. Nesse sentido não é 
simplesmente um ponto de vista do mais próximo; é uma 
transcendência do mais próximo, ainda que uma transcendência mais 
orientada para o mais próximo que nossa proximidade cotidiana. 

                                                           
38 Tradução nossa. 
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(NISHITANI, 1999, p. 194) 

 

 O êxtase proporcionado pela trans-descendência, é a experiência do encontro 

com a verdade que mora na exposição do rosto original do eu e das coisas em sua 

talidade. Como dissemos, não se trata da busca do além, do distante, muitas vezes 

compreendido como “pós-vida”, mas a trans-descendência deve ser entendida como 

vida originária. 

Assim, esta experiência só pode ser compreendida como uma busca pessoal pela 

profundidade da existência, ou ainda, como uma jornada para dentro de nós mesmo e 

como tal, não pode ser vista como “extra-ordinária”, mesmo que extática, mas por 

retomar quem somos de modo elementar deve ser compreendida como o despertar para 

o cotidiano. 

 

Só ao atravessar o campo da transcendência extática (ou trans-
descendência) despertamos ao nascimento-e-morte como 
transmigração. Esta trans-descendência extática aparece na infinitude 
da vida finita e na totalidade do horizonte que compreende o modo de 
ser do homem junto às demais espécies. A niilidade se revela só nesta 
transcendência. A niilidade encontrada na anulação de tudo o que é, 
ou pode ser, constitui o significado existencial contido na noção de 
transmigração. Esta niilidade representa o fundamento último do ser-
no-mundo em uma universalidade que abarca todas as formas 
possíveis de existência (os seis caminhos) e na finitude do nascimento 
e morte que migra por todas essas formas de existência. 

(NISHITANI, 1999, p. 236) 

 

 

 A superação da experiência da niilidade como transcendência extática se revela 

como a percepção da finitude inerente à existência. A essência da finitude só pode ser 

compreendida na expressão nascimento-e-morte a qual expõe o caráter de finitude 

infinita, ou seja, a essência radical da finitude da existência humana encontrada na 

compreensão budista de transmigração.  

 A compreensão da existência humana através de seu poder de transmigração 

apresenta o devir incessante do nascimento e morte de modo cíclico expondo a finitude 

da existência humana como infinita, ou nas palavras de Nishitani, como uma finitude 
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interminavelmente cíclica ou como o processo circular da própria finitude 

(NISHITANI, 1999, p. 233). 

 Sobre a lida com o processo de nascimento e morte nos ensina Dōgen em um 

poema composto no templo de An'yoin em Fukakusa no ano de 1230: 

 

Flutuando lamentavelmente no turbilhão de nascimento e morte, 
Como se vagando em um sonho, 
No meio da ilusão eu desperto para o verdadeiro caminho; 
Esta é mais uma questão que não devo negligenciar, 
Mas eu preciso não me preocupar agora, 
Como eu escuto o som da chuva noturna 
Caindo sobre o telhado do meu templo recluso 
Na grama profunda de Fukakusa. 

(DŌGEN, 1997, s/p) 

 

Segundo Dōgen, devemos lidar com a questão da transmigração como lidamos 

com a fatídica chuva que cai, ou seja, como algo inevitável, natural e independente da 

nossa vontade. Compreender isto é o despertar para o verdadeiro caminho mencionado 

pelo poeta. 

Esta construção de pensamento pautada na religião budista deve ser 

compreendida através do entendimento de que a finitude infinita é atravessada pela 

dimensão da trans-descendência a qual é capaz de superar a perspectiva racional do 

logos, tendo em vista o aprofundamento na existência humana. É a consciência de que a 

finitude do Dasein, assim como o próprio Dasein finito, chega a manifestar-se nesse 

campo de transcendência. Em outras palavras, é a consciência extática do Dasein 

(NISHITANI, 1999, p. 232). 

Além disso, a consciência de que a nossa existência se estabelece de modo 

transcendente traz consigo a percepção de que nosso ser no mundo só se faz possível de 

modo elementar a partir da superação do ponto de vista egocêntrico e subjetivo. Trata-se 

da construção de um novo modo de ser no mundo no qual o homem está livre de todas 

as determinações, conceitualizações, essencializações, em resumo, livre de todas as 

deliberações da razão.  
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Neste caso, o homem não pode mais ser visto como um animal racional, político, 

ou mesmo como sujeito do mundo, nenhuma determinação é válida. Após superar todas 

as barreiras impostas pela tradição que entendia o homem a partir do cogito, o homem é 

livre para apenas ser. 

 

Nos limites exteriores da existência humana, sua essência já não é 
meramente humana. Pertence a categoria dos seres sensíveis no 
sentido de que abarca toda outra forma de existência. Livre das 
determinações do humano, e, por assim dizer, um ser no mundo 
desnudo como tal. É puro ser no mundo em seu sentido restrito, 
existencialmente mais essencial que o ser no mundo como homem. A 
autoconsciência existencial da existência enquanto humana só é 
suscetível de ser verdadeiramente essencial quando avança para um 
ser-no-mundo nesse sentido estrito e então passa a converter-se em 
uma consciência da existência humana. 

(NISHITANI, 1999, p. 237) 

  

 A procura pela essência do homem, ou a busca pela resposta da pergunta pela 

utilidade da existência humana deve ser respondida com o entendimento de que o 

homem ao superar as barreiras impostas pelo ego pode abandonar o cargo poderoso de 

sujeito do mundo para, enfim, perceber-se na nobre posição de mero ser no mundo entre 

outros e, por esta razão, completamente livre.  

Esse mundo ao qual Nishitani faz referência não deve ser interpretado como um 

mundo metafísico teleológico, ou seja, como um almejado paraíso pós-vida, nem 

mesmo o mundo objeto visto aos olhos da ciência. De outro modo, este é o mundo da 

expressão do campo da vacuidade, ou fazendo uso das palavras do pensador japonês, é a 

outra margem. Em outras palavras, é o terreno da superação do ponto de vista do auto-

apego e do campo da consciência. 

 

E um mundo da “outra margem”, além de todas essas determinações, 
um mundo do fato primordial, onde cada fato se manifesta sem 
fundamento em seu próprio terreno, separado de toda razão ou causa 
ou fim, [...] onde todas as coisas são verdadeiramente como elas 
mesmas e tal como são, e se encontram como a gente em seu tathatā. 
O campo da vacuidade no qual um mundo assim tem lugar não é outro 
que o do renascer do eu, onde céu e terra se renovam na grande morte. 
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(NISHITANI, 1999, p. 351) 

 

 Com isso, ao reconhecer o fato histórico provado pelo encontro com a niilidade, 

evento que culmina na queda dos valores pré-estabelecidos provocada pela “morte” de 

Deus39, e na consequente imersão do homem no abismo da completa ausência de sentido 

com relação à realidade e à existência, Nishitani nos mostra a possibilidade de 

superarmos, ou seja, transcendermos essa experiência da falta de referência e 

supervaloração do sujeito. 

 

A niilidade que anuncia a morte de Deus emerge do fundo do mundo 
material e mecanicista e é percebida pelo homem moderno como um 
abismo no qual experimentar a transcendência extática da própria 
existência. Essa subjetividade alcança seu verdadeiro sentido só 
quando o homem sentiu a abertura desse abismo no fundo de sua 
existência. Só então desperta para sua liberdade e independência 
verdadeiras. 

(NISHITANI, 1999, p.107) 

 

 Portanto, trans-descender significa, na construção filosófica do pensador 

japonês, a superação do ponto de vista pautado na diferenciação sujeito e objeto. Em 

outras palavras, significa a percepção que este modo de ser no mundo caracterizado pelo 

egocentrismo, apego e pela concepção falha de que o terreno da razão dá ao homem o 

poder de ser o senhor de um mundo, por sua vez apequenado para ser tratado como 

objeto de conhecimento, não representa o modo de ser verdadeiro do homem.  

                                                           
39 A “morte” de Deus enunciada por Nietzsche se estabelece como uma consequência do fenômeno do 
niilismo. O vocábulo “niilismo” decorre do radical latino nihil que quer dizer nada, vazio. Assim, o 
niilismo diz respeito ao deserto que toma o solo no qual o homem estava enraizado transformando antigos 
valores em nada. Dito de outro modo, o niilismo é responsável pelo processo de valorização do papel do 
homem, bem como das crenças ou princípios responsáveis por nortear o agir humano. A partir do anuncio 
da “morte” de Deus, ou seja, da “morte” da suprema medita de todos os valores dá-se a consciência da 
propagação do nada e, consequentemente, da ausência de um mundo suprassensível, bem como dos 
valores que se vinculam a esta perspectiva. Ou nas palavras de Löwith, a partir da “morte” de Deus o 
fundamento do mundo suprassensível se converteu em algo irreal (1956). Tal processo se estabelece em 
decorrência do contexto histórico instaurado na modernidade no qual destrona o divino e posiciona o 
homem como centro do mundo, como o único responsável pelas suas ações. Deste modo, o entendimento 
de que Deus não é necessário e está ausente do mundo é entendido por Nietzsche como a “morte de 
Deus”. Ver aforismo 125 de “A Gaia Ciência”. 
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 Deste modo, podemos perceber que Nishitani traça um caminho de busca pelo 

rosto original do homem, através da superação da subjetividade tradicional exposta por 

Descartes a partir da elocução cogito, ergo sum.  

Tal processo que culmina em um novo modo de o homem se posicionar frente 

ao mundo, o qual só se faz possível pelo encontro com a vacuidade. Pois, somente na 

experiência do nada absoluto o homem pode conhecer a si mesmo e às coisas em uma 

relação de total liberdade. 

Assim, percebemos que o caminho trilhado por Nishitani em sua construção 

filosófica nos alerta para um ponto de vista capaz de nos conduzir pela compreensão do 

nosso modo de ser atual e buscar uma nova possibilidade a partir daquilo que nos é mais 

elementar, a vacuidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Graças à construção filosófica de Nishitani Keiji e seu peculiar ponto de vista da 

vacuidade somos guiados através de uma virada lógica de pensamento na qual a busca 

incessante pelo ser encenada pela metafísica perde o significado.  

O pensador alemão M. Heidegger nos lembra em O que é Metafísica? de que a 

metafísica como história da filosofia ocidental sempre se preocupou com o ser, 

deixando de lado o nada. Até mesmo a ciência ao se ocupar com as coisas na busca 

incessante pelo conhecimento esqueceu-se do nada.  

Apesar do nada o qual Heidegger faz referência ser qualitativamente distinto do 

nada absoluto tratado por Nishitani, ambos os conceitos dos diferentes pensadores são 

responsáveis por trilhar o caminho do encontro com a verdade, no caso de Heidegger no 

encontro com o ser após ter a experiência do nada provocado pela angustia, já Nishitani 

expressa sua peculiaridade ao propor o encontro com a verdade no campo da vacuidade.  

Talvez a partir de Nishitani podemos dizer que é tempo de corrigir essa falha 

histórica cometida pela metafísica e posicionar o nada em seu lugar de importância nas 

discussões filosóficas. Como vimos, nosso pensador propõe uma cosmovisão única 

tendo a vacuidade como base.  

Nishitani sugere um caminho de encontro com subjetividade verdadeira (não-

ego) a partir da transcendência, ou seja, da superação do ponto de vista do sujeito 

clássico. Esta conversão só pode ser feita a partir da experiência existencial do encontro 

com a niilidade, em outras palavras, com o nada oco que subjaz todas as coisas o qual é 

responsável por retirar todo o conjunto de significações que guiavam o homem.  

Esvaziado do modo de ser egocêntrico do sujeito cognitivo o homem pode 

finalmente conhecer a si mesmo em seu modo de ser elementar e, dotado de um novo 

ponto de vista, pode construir uma nova relação com as coisas a qual permite que elas 

se mostrem em seu próprio terreno, eu seu tathatā. 

Essa virada de pensamento é responsável por superar os excessos provocados 

pela perspectiva instituída na modernidade, que ao valorizar a capacidade cognitiva do 

homem o posiciona como um ser superior com relação aos demais entes. É 



91 

 

proporcionado ao homem uma vida nova na qual as coisas do mundo não são vistas na 

perspectiva da utilidade, de outro modo, nasce uma nova relação entre homem e mundo, 

uma relação mais elementar onde o homem não detém mais o lugar de destaque.  Em um 

ponto de vista no qual o campo na consciência não é capaz de atingir a verdade, o 

homem perde seu trono possibilitando que as coisas, ao não serem subjugadas, sejam 

elas mesmas. 

Assim, o que Nishitani propõe é um caminho de autoconhecimento que se 

caracteriza pela busca pela superação do sujeito clássico para chegar ao encontro do eu 

elementar, ou não-ego.  Por se tratar de uma busca pelo que nos é mais próximo e não 

pelo absolutamente transcendente é denominado pelo pensador japonês como trans-

descendente, fenômeno que só se faz possível no campo da vacuidade, onde todas as 

coisas podem ser em sua verdade. 

Portanto, a construção filosófica de Nishitani resguarda sua relevância por não 

estar afastada do cotidiano, de outro modo, só se faz possível na imediaticidade da 

experiência existencial, questionando nosso modo de ser habitual e expondo um novo 

ponto de vista. Além disso, as questões que envolvem a caracterização do homem, bem 

como a relação entre homem e mundo, ou seja, o modo como nos posicionamos frente à 

realidade se apresentam como problemas de fundamental importância na filosofia 

mundial.  

Como vimos, Nishitani percebe o problema da relação entre o homem e as 

coisas do mundo como um retorno para o modo de ser elementar e uma ruptura com a 

concepção moderna de que não fazemos parte do mundo, detemos uma posição de 

superioridade na qual atuamos como manipuladores, consumidores, reformadores e 

como sujeitos pensantes de todas as coisas externas a nós.  

 

[...] a realização da subjetividade radical do não-ego (mu-ga) implica 
romper a barreira dualista que artificialmente separa eu e mundo. Para 
Nishitani, essa ruptura é expressa como “a autoconsciência do 
abandono interior” (NKC I, iii). Isso é um retorno radical, ou trans-
descendência para “o fundo do nosso si mesmo”, para o sem-fundo o 
qual a gente originariamente possui “nem uma única coisa” (um-ichi-
motsu) (NKC XI, 243). 

(DAVIS, 2010, [s/p]) 
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 De modo mais profundo, trans-descender, para Nishitani, significa ultrapassar o 

campo da racionalidade, ou seja, do logos grego, para o mergulho no terreno da 

vacuidade (śūnyatā), a qual se caracteriza como o verdadeiro não fundamento de tudo o 

que é.  

No entanto, como foi dito, para trans-descender é necessário antes ter estado 

submerso no deserto da ausência de fundamento provocado pela niilidade. Quando 

superamos o nada negativo da experiência niilizante, quando nos esvaziamos do campo 

da consciência, quando as coisas são esvaziadas da perspectiva que as determinam 

como objetos de apego, em resumo, quando tudo é esvaziado estamos inseridos no 

terreno da vacuidade.  

Segundo o próprio Nishitani, a vida que é puramente vida é uma vida sem 

negatividade (2008, p. 301). Assim, no momento em que nos posicionamos frente ao 

nada negativo provocado pela niilidade construímos uma ponte para fora deste campo. 

A partir desse caminho de superação, ou seja, de transcendência somos capazes de 

encontrar nossa subjetividade e, consequentemente uma nova vida afirmada no terreno 

da verdade. 

Neste sentido, o campo da vacuidade se mostra como o único campo da verdade, 

onde o conhecimento não é guiado pela consciência humana, mas as coisas e o eu se 

mostram em seu modo de ser elementar. 

 Na ideia de trans-descendência temos o núcleo do itinerário do pensamento de 

Nishitani que viemos apresentando até aqui, o qual nos mostra que somente no campo 

da vacuidade, o campo do não fundamento, pode o homem ser verdadeiramente livre. A 

verdadeira liberdade somente se faz possível na ausência de alicerce e na verdadeira 

independência das determinações impostas pelo cogito. Para o homem ser no mundo de 

modo elementar ele precisa de inicio ser livre da perspectiva que o determina como 

sujeito, bem como todas as consequências inerentes a essa concepção. 

Superar a subjetividade tradicional implica na busca pelo autoconhecimento que 

culmina no encontro com o eu elementar, isto é, com a verdadeira subjetividade na qual 

o homem não impõe a razão às coisas.  
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Assim, o homem pode ser no mundo de modo originário transcendendo qualquer 

autodeterminação. Transcender é, também, permanecer, descender, isto é, mergulhar no 

giro da grande morte para a grande vida (NISHITANI, 1999, p. 297). 

Portanto, além de constatar o problema de que a realidade não deve ser 

compreendida a partir do olhar do cogito, o pensador japonês nos coloca o desafio da 

superação do egocentrismo como retorno do homem ao ser a partir do campo do nada 

absoluto. Afinal, a vacuidade como o campo da grande afirmação é a forma real da 

realidade. 
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