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INTERSUBJETIVIDADE EM LIMA VAZ. INTERSUBJETIVIDADE EM LIMA VAZ. 
COMO O RECONHECIMENTO E O CONSENSO FUNDAMENTAM A AÇÃO ÉTICA?COMO O RECONHECIMENTO E O CONSENSO FUNDAMENTAM A AÇÃO ÉTICA?

OBJETIVOOBJETIVO
É  proposta  uma  complementação  de  algunsÉ  proposta  uma  complementação  de  alguns

aspectos  da  flosofa  de  Henrique  C.  de  Lima  Vaz.aspectos  da  flosofa  de  Henrique  C.  de  Lima  Vaz.
Aprofunda-se  a  problemátca  da  Étca  FilosófcaaAprofunda-se  a  problemátca  da  Étca  Filosófcaa
explanando  principalmente  as  noções  deexplanando  principalmente  as  noções  de
reconhecimentoreconhecimento e  e consensoconsenso. . 

A  Étca  Filosófca  busca  uma  interpretaçãoA  Étca  Filosófca  busca  uma  interpretação
moral das categorias presentes na antropologia do sermoral das categorias presentes na antropologia do ser
humano. Por issoa evidencia-se a necessidade de umahumano. Por issoa evidencia-se a necessidade de uma
breve explanação da antropologia vaziana. Desse modoabreve explanação da antropologia vaziana. Desse modoa
pode-se  ter  um  entendimento  mais  profundo  dospode-se  ter  um  entendimento  mais  profundo  dos
domínios do agir e da vida étca do indivíduo. Domíniosdomínios do agir e da vida étca do indivíduo. Domínios
essesa  que  estão  de  certo  modoa  imbricados  naessesa  que  estão  de  certo  modoa  imbricados  na
consttuição  antropológica  do  homem.  Pretende-seconsttuição  antropológica  do  homem.  Pretende-se
demonstrar como procede essa inter-relação entre étcademonstrar como procede essa inter-relação entre étca
e  antropologiaa  e  a  partr  dissoa  o  emergir  de  umae  antropologiaa  e  a  partr  dissoa  o  emergir  de  uma
comunidade étca que evidencia a alteridade.comunidade étca que evidencia a alteridade.

METODOLOGIAMETODOLOGIA
               O método de abordagem será prioritariamente                O método de abordagem será prioritariamente 
de cunho analítco-interpretatvo.de cunho analítco-interpretatvo.

  

RESULTADOS E DISCUSSÃORESULTADOS E DISCUSSÃO
Dá-se em toda a Étca e Antropologia vazianaaDá-se em toda a Étca e Antropologia vazianaa

um  rico  diálogo  entre  o  discurso  moral  e  o  discursoum  rico  diálogo  entre  o  discurso  moral  e  o  discurso
metafsicoa permeado pelo discurso antropológico.  Pormetafsicoa permeado pelo discurso antropológico.  Por
um ladoa é analisada a estrutura do ser do homem emum ladoa é analisada a estrutura do ser do homem em
toda  sua  riqueza  ontológicaa  ea  por  outroa  tambémtoda  sua  riqueza  ontológicaa  ea  por  outroa  também
essencial  para  a consttuição do ser  do homema há oessencial  para  a consttuição do ser  do homema há o
âmbito normatvo do dever ser. âmbito normatvo do dever ser. 

Assima a relação de intersubjetvidade apareceAssima a relação de intersubjetvidade aparece
não só como consttuinte da antropologia do indivíduoanão só como consttuinte da antropologia do indivíduoa
mas  principalmente  como dever  morala  ancorada  nasmas  principalmente  como dever  morala  ancorada  nas
noções de  noções de  reconhecimentoreconhecimento e   e  consenso.  consenso.  Noções essasaNoções essasa
queque atuam como base do existr humano em sociedade. atuam como base do existr humano em sociedade.
Fica  evidenciado  que  aFica  evidenciado  que  a esfera  intersubjetva  é esfera  intersubjetva  é

fundamental  para  a  consttuição  do  indivíduo  eafundamental  para  a  consttuição  do  indivíduo  ea
consequentementea  de uma comunidade étca.  Vazconsequentementea  de uma comunidade étca.  Vaz
analisa o domínio das relações com o analisa o domínio das relações com o outrooutro por um por um
viés  de  reciprocidade.  É  discorrido  sobre  aviés  de  reciprocidade.  É  discorrido  sobre  a
necessidade do necessidade do reconhecimentoreconhecimento e do   e do  consensoconsenso para para
a efetvação de uma étca intersubjetvaa bem comoa efetvação de uma étca intersubjetvaa bem como
seu  papel  para  a  consttuição  do  seu  papel  para  a  consttuição  do  serser através  do através  do
método dialétco. É importante ressaltar desde já ométodo dialétco. É importante ressaltar desde já o
teor  universal  presente  na  étca  de  Lima  Vaz.teor  universal  presente  na  étca  de  Lima  Vaz.
Reconhecimento  Reconhecimento  recíproco entre alteridades implicarecíproco entre alteridades implica
a  percepção  do  Outro  no  horizonte  do  Bema  percepção  do  Outro  no  horizonte  do  Bem
universala  enquanto o  universala  enquanto o  consenso  consenso  é ato intencional eé ato intencional e
imprescindível  para  o  imprescindível  para  o  reconhecimentoreconhecimento  e  efetvaçãoe  efetvação
da comunidade entre  o eu e o Outro.  Vontade aoda comunidade entre  o eu e o Outro.  Vontade ao
Bema é entendido aqui como  Bema é entendido aqui como  liberdade,liberdade, por issoa o por issoa o
consensoconsenso confgura-se  como  ato  intrinsecamente confgura-se  como  ato  intrinsecamente
livre.livre.   

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS
O  questonamento  sobre  a  presença  doO  questonamento  sobre  a  presença  do

outro  na  construção  antropológica  ea  poroutro  na  construção  antropológica  ea  por
conseguintea  étca  do  indivíduoa  permite  umaconseguintea  étca  do  indivíduoa  permite  uma
expansão  da  esfera  étca.  Por  defniçãoa  umaexpansão  da  esfera  étca.  Por  defniçãoa  uma
comunidade étca só é possível quando a alteridadecomunidade étca só é possível quando a alteridade
é considerada em todas as suas partcularidades. Éé considerada em todas as suas partcularidades. É
necessário  que  o  outro  seja  reconhecido  em  suanecessário  que  o  outro  seja  reconhecido  em  sua
consttuição ontológica plena ao mesmo tempo emconsttuição ontológica plena ao mesmo tempo em
que se toma o consenso ao Bem como norteador doque se toma o consenso ao Bem como norteador do
processo de reconhecimento.  Lima Vaz não apenasprocesso de reconhecimento.  Lima Vaz não apenas
considera o outro em sua flosofaa mas o toma comoconsidera o outro em sua flosofaa mas o toma como
fundamental  e  sem  o  qual  não  é  possível  haverfundamental  e  sem  o  qual  não  é  possível  haver
pessoa e nem comunidade genuinamente étcos.pessoa e nem comunidade genuinamente étcos.
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