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Buscando nos aprofundar na proposta de identificar e entender as 
potencialidades de um diálogo Ocidente-Oriente a fim de trazer novas luzes 
para a compreensão da relação do homem-mundo, demos o passo de iniciar 
uma exploração à obra do filósofo japonês: Watsuji Tetsuro. Esse se propôs 
em suas obras a estabelecer nexos entre reflexões, sobretudo, filosóficas 
ocidentais e orientais. O filósofo não se ateve ao campo da filosofia, se 
aproximou de obras literárias durante sua formação em Literatura. Teve 
contato com a literatura inglesa e japonesa, tendo como um mentor Natsume 
Soseki um literário japonês que discutiu o individualismo ocidental. Contudo, 
Watsuji dedicou-se mais profundamente as obras filosóficas. Por um lado, 
debruçou-se sobre as obras de Kierkegaard, Nietzsche e Heidegger. Por outro 
lado, como professor adjunto universidade de Kyoto, Watsuji ateve-se a 
filosofia budista e os trabalhos de seus colegas, sobretudo, Nishida Kitaro. 
Nesse sentido, o filósofo se dedicou a traçar uma discussão filosófica em que se 
estabelecesse um diálogo entre Oriente e Ocidente. Em seu dialogo Watsuji foi 
um pioneiro em tratar o existencialismo no Japão. Aqui buscamos destacar 
algumas reflexões que embasam o conjunto de sua obra sobre os conceitos de 
aidagara (relacionalidade), ningen (homem) e sonzai (existência). Tal reflexão se 
desdobra na concepção do homem como um ser primordialmente relacional, a 
intersubjetividade e intencionalidade são centrais nesse caso. Tal relação é 
referente a uma “experiência pura” do mundo, priori a separação sujeito objeto. 
Etmologicamente, Watsuji explora o conceito de sonzai, indicando que ele é 
constituído por um caractere que diz respeito ao espaço (zai) e outro ao tempo 
(son): a estrutura espaço-temporal da existência humana. O filósofo incorpora a 
ideia da relacionalidade, a noção de negação, interdependência e vazio. Negar o 
ego encaminha para uma união com nosso mundo: é o máximo reconhecimento 
da interdependência. O vazio é visto como uma fundação ontológica: a 
potencialidade para mudança. Tais noções esbarram, conversam e enriquecem 
nossa busca fenomenológica da relação ser-mundo ao trazer novos elementos e 
novas luzes para refleti-la. 
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