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OBJETIVOOBJETIVO
É proposta uma complementação de É proposta uma complementação de algunsalguns

aspectos da flosofa de Lima Vaz. É aprofundada aaspectos da flosofa de Lima Vaz. É aprofundada a
problemátca da intersubjetiidade, bem como osproblemátca da intersubjetiidade, bem como os
conceitos  que  norteiam  essa  discussão  pelaconceitos  que  norteiam  essa  discussão  pela
perspectia  iaziana.  A  saber,  é  de  sumaperspectia  iaziana.  A  saber,  é  de  suma
importância  a  explanação  das  noções  deimportância  a  explanação  das  noções  de
reconhecimento reconhecimento e e consenso. consenso. 

Visto  que  a  intersubjetiidade  se  insereVisto  que  a  intersubjetiidade  se  insere
como a segunda das categorias de relação dentrocomo a segunda das categorias de relação dentro
do sistema antropológico proposto pelo autor,do sistema antropológico proposto pelo autor, não não
há como desconsiderar as questões que norteiamhá como desconsiderar as questões que norteiam
essa discussão. “O que é o homem?” A partr daíessa discussão. “O que é o homem?” A partr daí
são analisados os domínios estrutural e normatiosão analisados os domínios estrutural e normatio
na consttuição do indiiíduo. Somente assim pode-na consttuição do indiiíduo. Somente assim pode-
se  alcançar  uma compreensão  adequada  do  agirse  alcançar  uma compreensão  adequada  do  agir
étco  em  Lima  Vaz  e  perceber  suas  implicaçõesétco  em  Lima  Vaz  e  perceber  suas  implicações
rumo  a  uma  compreensão  não  reducionista  dorumo  a  uma  compreensão  não  reducionista  do
fenômeno humano. fenômeno humano. 

METODOLOGIAMETODOLOGIA
O método de abordagem será O método de abordagem será 

prioritariamente de cunho analítco-interpretatio.prioritariamente de cunho analítco-interpretatio.
  

RESULTADOS E DISCUSSÃORESULTADOS E DISCUSSÃO
Na  Antropologia  Filosófca,  Lima  Vaz  fazNa  Antropologia  Filosófca,  Lima  Vaz  faz

uma  análise  da  experiência  relacional  humanauma  análise  da  experiência  relacional  humana
analisando os conceitos de reconhecimento (ser),analisando os conceitos de reconhecimento (ser),
de consenso(essência) e da sociedade(existência).de consenso(essência) e da sociedade(existência).
A  relação  de  intersubjetiidade  só  é  possíielA  relação  de  intersubjetiidade  só  é  possíiel
atraiés de atraiés de reconhecimentoreconhecimento e  e consenso, consenso, noções quenoções que
são a base do existr humano em sociedade. são a base do existr humano em sociedade. NoNo
momento do  reconhecimento  de si  como sujeitomomento  do  reconhecimento  de si  como sujeito
unifcado, tendo em iista as relações de estrutura eunifcado, tendo em iista as relações de estrutura e

sua  suprassunção  na  dimensão  espiritual,  osua  suprassunção  na  dimensão  espiritual,  o
indiiíduo, por estar no mundo, se defronta comindiiíduo, por estar no mundo, se defronta com
outras  infnitudes  intencionais.  Ooutras  infnitudes  intencionais.  O
reconhecimento  recíproco  ocorre  quando  háreconhecimento  recíproco  ocorre  quando  há
uma relação do indiiíduo com o outro,  que éuma relação do indiiíduo com o outro,  que é
percebido  no  horizonte  do  Bem.  Por  analogiapercebido  no  horizonte  do  Bem.  Por  analogia
percebe-se o Outro como sendo o mesmo.percebe-se o Outro como sendo o mesmo.

CConsenso  onsenso  é  ato  intencional  que  ocorreé  ato  intencional  que  ocorre
de imediato, após o de imediato, após o reconhecimentoreconhecimento  para que separa que se
efetie  a  comunidade  entre  o  eu  e  o  Outro.efetie  a  comunidade  entre  o  eu  e  o  Outro.
ConsensoConsenso se  confgura  como  um  ato se  confgura  como  um  ato
intrinsecamente  liire,  pois  iislumbrar  ointrinsecamente  liire,  pois  iislumbrar  o
horizonte do Bem, ou possuir  horizonte do Bem, ou possuir  vontadevontade ao Bem ao Bem
(essenciais  para  o  (essenciais  para  o  reconhecimento)reconhecimento),  são,  são
processos  contdos  na  esfera  da  processos  contdos  na  esfera  da  liberdadeliberdade do do
indiiíduo. indiiíduo. 

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS
Atraiés  da  explanação  da  proposta  deAtraiés  da  explanação  da  proposta  de

Lima Vaz, é possíiel entreier uma alternatia aoLima Vaz, é possíiel entreier uma alternatia ao
niilismo étco que domina os debates flosófcosniilismo étco que domina os debates flosófcos
na  contemporaneidade.  O  questonamentona  contemporaneidade.  O  questonamento
sobre  a  presença  do  sobre  a  presença  do  outro  outro  na  construçãona  construção
antropológica  do  indiiíduo,  permite  umaantropológica  do  indiiíduo,  permite  uma
expansão  da  esfera  étca.  O  acolhimento  doexpansão  da  esfera  étca.  O  acolhimento  do
outrooutro,  iisto  não  mais  como  passíiel  de  mera,  iisto  não  mais  como  passíiel  de  mera
objetfcação,  mostra-se  fundamental  para  oobjetfcação,  mostra-se  fundamental  para  o
ierdadeiro agir étco.ierdadeiro agir étco.
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