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O objetivo desta pesquisa é analisar o conceito de pessoa na Antropologia Filosófica de Lima Vaz, com a
finalidade de organizar e sistematizar argumentação plausível para o diálogo acerca de um dos temas (p

essoa) mais importantes da atualidade com as diferentes concepções de pessoa em sociedades plurais,
denominadas de pós-metafísicas. A Antropologia Filosófica é uma área da Filosofia que tem como objeto
de estudo e de problematização o próprio ser do homem. Trata-se de entender que o homem como
objeto é também sujeito e não apenas sujeito como portador do saber de si mesmo, isto é, sujeito que
permanece na a objetivação do saber. Lima Vaz, filósofo brasileiro, é um dos grandes nomes que se
debruça e se envolve com o estudo desta área do saber filosófico. Sua pesquisa tem por finalidade chegar
a um ideal de unidade, isto é, identificação do ser do homem enquanto ser de realização pessoal. Ele
busca, a partir e com as categorias de Estrutura, de Relação e de Unidade, abarcar e integrar todas as
realidades e condições de possibilidades do ser do homem. Lima Vaz apresenta o quadro das categorias
de forma sistemática, sendo as mesmas divididas na seguinte ordem. 1) Categorias de Estrutura:
categorias constitutivas do ser do homem que dizem respeito à sua estruturação como indivíduo e são
compostas

pelo corpo

próprio, psiquismo e espírito. 2) Categorias

de

Relação: categorias

constitutivas do ser do homem e que dizem respeito à forma de como o indivíduo estabelece relações e
abarcam objetividade, intersubjetividade e transcendência. 3) Categorias de Unidade: categorias
constitutivas do ser do homem e dizem respeito à forma de unidade do ser do homem a ser almejada e
atingível e dividem-se em realização e pessoa. Urge salientar ainda que o autor propõe uma abordagem
metodológica de cunho dialético, a partir da qual as estruturas categoriais estão estreitamente conexas,
não havendo uma superação no sentido de negação dos passos anteriores, mas, muito mais, em sentido
de superação sem a sua respectiva negação, isto é, em sentido de suprassunção (Aufhebung) entre as
referidas categorias, alcançando seu ápice na categoria de pessoa. Esta, em particular, no nível da
descoberta se dá por último, mas, em nível ontológico, está, desde o início, como princípio. Por isso,
segundo Lima Vaz, a vida espiritual é a vida verdadeiramente humana, sendo, nesse sentido, a
concepção antropológica deste referido autor, um importante ancoradouro para dialogar com concepções
denominadas nos dias atuais de pós-metafísicas.<br />
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