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“Um só caminho permanece aberto, o único seguro:
o da solidariedade universal entre os homens,
o da generosidade entre as nações, o caminho da paz.
Só ele permitirá edificar, diante das civilizações do egoísmo,
da classe ou da nação, a ‘civilização do outro’
ou a ‘civilização da solidariedade benéfica’”.
(Henrique Cláudio de Lima Vaz, Moral, Sociedade e Nação, p.111)
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RESUMO

A tese “Comunidade Ética (Reconhecimento, Consenso e Sociedade) em Henrique
Cláudio de Lima Vaz” objetiva mostrar a reflexão vaziana sobre a relação
intersubjetiva em sua expressão ontológica, reflexiva e ética. Ela é uma
interpretação da categoria da Intersubjetividade em seus desdobramentos social,
político, democrático e ético. A questão filosófica central é: como devemos conviver?
Lima Vaz retoma esta questão clássica na atualidade por estar consciente da
revolução profunda que nos últimos dois séculos está transformando as sociedades
humanas. Lima Vaz reflete sobretudo a respeito dos fenômenos do solipsismo e do
niilismo ético que se expandem vertiginosamente a todos os campos de ideias e
valores da tradição ocidental, numa sociedade que se tornou predominantemente
científico-tecnológica. Ele pensa essa realidade conforme o modelo hegeliano, em
vista de superar o círculo finito em que se encontra a razão moderna e retomar a
concepção analógica do ser da tradição filosófica. Na Antropologia Filosófica e na
Introdução à Ética Filosófica ele atualiza a categoria lógico-ontológica de natureza
humana com sua sociabilidade constitutiva, focalizando a Ideia de Comunidade e
desenvolvendo-a segundo a lei da circularidade dialética, para demonstrar a
totalidade da experiência relacional humana nos três círculos lógicos do
reconhecimento (ser), do consenso (essência) e da sociedade (existência), de
maneira semelhante à Filosofia do Espírito Objetivo de Hegel. A tese expõe
sistematicamente as determinações lógicas da experiência relacional pela qual,
segundo Lima Vaz, o homem se reconhece como ser essencialmente comunitário.

Palavras-chave: Comunidade ética, Intersubjetividade, reconhecimento, consenso,
sociedade, natureza humana, dignidade humana.
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ABSTRACT
The thesis titled Ethic Community (Recognizability, Consensus, Society) in Henrique
Claudio de Lima Vaz aims to present the Vazian reflection on intersubjective relation
according to its ontological, reflexive and ethic expression. It is an interpretation of
the intersubjectivity category considering its social, political, democratic and ethic
developments. The main philosophical issue is: How should we shape our lives?
Lima Vaz revisits now this classical question because he is aware of the pervasive
revolution that is reshaping human societies in the last two centuries. Lima Vaz
reflects mainly on the phenomena of solipsism and ethical nihilism that is spreading
vertiginously to all fields of ideas and values found in the occidental tradition within a
society that has become predominantly dominated by science and technology. He
assess this reality according to the Hegelian model in order to surpass the finite circle
where reason in its modern fashion is found, and recapture the analogical conception
of being from the philosophical tradition. In his two books, Philosophical Anthropology
and A Philosophical Introduction to Ethics he updates the logic-ontological features of
human nature according to its constituting sociability, focusing on the idea of
Community and developing it according to the law of dialectical circularity in order to
demonstrate human relational experience as a whole within the three logical circles
of knowledge (being), consensus (essence) and society (existence) in a manner that
emulates Hegel’s Philosophy of the Objective Spirit. The thesis expounds
systematically the logical determinations of the relational experience which in Lima
Vaz’s interpretation, man considers himself as an essentially communal being.
Keywords: Ethic Community, Intersubjectivity, Recognizability, Consensus, Society,
Human Nature, Human Dignity.
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1 INTRODUÇÃO

O ponto central desta tese é a demonstração do conceito de Comunidade ética,
segundo Henrique Cláudio de Lima Vaz. Pretende-se elucidar a reflexão vaziana
sobre reconhecimento, consenso e sociedade, que explicitam a interrelação entre
ética e sociabilidade nos três níveis de expressão da relação intersubjetiva: a
expressão ontológica, a expressão reflexiva e a expressão ética. A tese é, portanto,
uma hermenêutica da categoria antropológica da Intersubjetividade1 em seus
desdobramentos social, político, democrático e ético, que visa apresentar a forma
filosófica de sociedade pensada por Lima Vaz como uma possível resposta aos
problemas hodiernos do solipsismo e do niilismo ético.
Lima Vaz é um filósofo sistemático2 e dialético, ele pensa a verdade filosófica
desdobrando-se em si mesma, reconhecendo-se e conservando-se junto à unidade,
como totalidade. Pela diferenciação dos momentos expressivos do ser e pela
determinação dessas diferenças é possível conhecer a sua necessidade e a
liberdade constitutiva do todo. É neste sentido que o Filósofo pensa a verdade do
ser do homem e do seu agir. Herdeiro da tradição filosófica, ele considera a dialética
o método próprio da filosofia, por sua especificidade especulativa, como “caminho
através do logos”3 para alcançar o princípio último, ou a inteligibilidade primeira do
Ser.
Convém observar inicialmente que a acepção fundamental da dialética
como método diz respeito a um caminho (méthodos) do logos através de
oposições que se apresentam tanto na ordem real quanto na ordem racional
e que o logos integra uma unidade superior. Oposição significa sempre
distinção dos termos que se opõem. Oposição real implica uma distinção
real dos seus termos (por exemplo, sujeito e objeto extramental, que se
opõem no conhecimento finito). O procedimento dialético não é um
procedimento formal no qual uma lógica é aplicada a um conteúdo que lhe é

1

Lima Vaz elabora sua categoria da Intersubjetividade, por um lado, tentando superar as formas
precárias de um reconhecimento não pleno, ou não efetivo, baseadas na razão instrumental, que se
reduzem nos critérios do útil, do eficaz, do produtivo, do consumo, numa palavra, na absolutização da
práxis; por outro lado, tentando superar o solipsismo. (Cf. R.G. SAMPAIO, O Ser e os outros, p. 121.)
2
“O termo sistema é a transliteração do grego systema, proveniente do verbo synistánai, que significa
‘estar de pé’ ou ‘estou de pé’. Da acepção metafórica inicial aplicada a significar ‘conjunto’ ou
‘reunião, o termo systema foi empregado para designar o discurso (logos) cujas partes se interrelacionam por meio de conexões lógicas de sorte a formar um todo ordenado segundo critérios de
natureza lógica”. (EF V, p. 12)
3
H. C. de LIMA VAZ, Filosofia e Método, p. 12.
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exterior. Ela traduz a lógica intrínseca do conteúdo, o dinamismo da sua
4
própria inteligibilidade.

Enquanto ontologia, a dialética parte de oposições fundamentais que exprimem
a inteligibilidade discursiva do Ser, notadamente a oposição finito-infinito. Para Lima
Vaz, a oposição finito-infinito é constitutiva do ser e do agir do homem. Ele afirma:
“com efeito, o ser e o agir em nós, sendo por essência finitos, estão implicados
numa presença do infinito que se manifesta em diferentes formas”5. Para
desenvolver essa oposição e alcançar a inteligibilidade radical do logos sobre o ser e
o agir humanos, Lima Vaz utiliza o método dialético nas suas obras sistemáticas: a
Antropologia Filosófica e a Introdução à Ética Filosófica II com a intenção de
apresentar a Ontologia do ser humano e a Ontologia do seu agir.
Lima Vaz segue metodologicamente os dois aspectos fundamentais do sistema
hegeliano: o formal e o teleológico6. Pelo aspecto formal ele adere à estrutura
triádica de universalidade, particularidade e singularidade. O momento da
universalidade visa a totalidade em-si imediata7. A particularidade é a mediação
conceptual entre a universalidade e a singularidade, e esta é a negação do
puramente universal e determinação do conceito no limite do ser particular. A
singularidade é a reflexão do particular em-si mesmo como concreto e verdadeiro8.
Pelo aspecto teleológico9 Lima Vaz mostra que o movimento dialético é a passagem
da universalidade abstrata à particularidade, e é retorno ao universal na concretude
da singularidade.
A sua concepção de Ser difere, contudo, radicalmente da concepção
hegeliana. Lima Vaz compreende o Ser “como fonte, como pura positividade, como
pura gratuidade e superabundância”10. Se em Hegel há uma logicização do Ser, em
Lima Vaz o Ser transcende toda finitude. Ele é o Absoluto originário e o fim de toda
expressão
4

finita,

que,

afirmada

logicamente

pelo

homem,

exprime,

em

EF VII, p. 158.
H. C. de LIMA VAZ, Filosofia e Método, p. 15.
6
R. G. SAMPAIO, Metafísica e modernidade, p. 237.
7
“Ela é conceito enquanto pressuposição da racionalidade primeira e constitutiva do real, ou ainda
enquanto resulta, em termos hegelianos, da supressão dialética da oposição entre ser e essência”.
(Ibid., p. 238).
8
“A singularidade, na lógica hegeliana, visa à terceira das determinações do conceito. Ela apresenta
a identidade reflexiva da universalidade primeira e da particularidade na qual se exprime inicialmente
sua riqueza.” (Ibid.. p. 329).
9
“Ele caracteriza-se por um movimento que é, ao mesmo tempo, progressão (linha) e retorno
(círculo), cumulativo e progressivo. O aspecto teleológico se faz presente em cada uma das obras de
Lima Vaz, em todo o seu sistema, e em todo o seu itinerário filosófico.” (Ibid., p. 242-243.)
10
F. J. HERRERO, Padre Vaz como filósofo, p. 154.
5
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consequência, a presença da infinitude do Ser. Segundo Herrero, Lima Vaz
“reatualiza e refaz a experiência dos gregos, completada por Santo Tomás de
Aquino com a sua compreensão do ato de ser como existência (Esse) e fecundada
pela rememoração hegeliana, mas profundamente modificada, na sua Antropologia
filosófica”11, na qual o homem é compreendido como um ser no Ser, já que ele “não
é o criador ou a fonte do Ser no qual é”12.
A dialética vaziana segue passos metodológicos próprios: o primeiro momento
é a determinação do objeto, que é sempre uma aporia13 (perplexidade) constituída
de dois momentos: a aporética histórica pela qual Lima Vaz retoma a tradição
histórica do problema em questão, seja ele antropológico, metafísico ou ético, para
apreender a sua continuidade histórica ou temática, que motiva atualmente a
reflexão filosófica; e a aporética crítica, pela qual a pergunta se direciona para o
saber sobre o homem, recebendo seus dados da experiência empírica (précompreensão) e da experiência científica (compreensão explicativa). Para a reflexão
sobre os dados obtidos, Lima Vaz segue dois momentos: o momento eidético (eidos
= forma), no qual analisa os elementos conceptuais contidos nos dados anteriores, e
o momento tético (thesis = posição), no qual a pergunta se direciona para a
mediação transcendental do sujeito enquanto sujeito.
O segundo momento se refere à elaboração da categoria ou conceito, que
determina um aspecto do ser e do agir humanos. Como o Eu transcendental é
mediado

pela

categoria,

(por

exemplo,

Objetividade,

Intersubjetividade

e

Transcendência), ele se torna um Eu categorial exprimindo o eidos ou a forma como
o homem se desdobra sobre si mesmo e se autoreconhece. Cada categoria
exprime, portanto, uma expressão do ser do homem ao suprassumir14 os dados das
experiências empírica e explicativa. Afirma Lima Vaz: “partindo da situação do
sujeito empírico e passando pelo modelo do sujeito abstrato, a elaboração da

11

F.J. HERRERO, Padre Vaz como filósofo, p. 154.
AF II, p.11.
13
“A aporia é inseparável da rememoração da tradição viva, exatamente porque dessa tradição não é
possível extrair simplesmente a verdade, mas sim as dificuldades que estarão presentes como
elementos de uma nova elaboração do verdadeiro.” (Cf. Franklin LEOPOLDO E SILVA, Notas para
um estudo dos procedimentos metódicos em Lima Vaz, p. 152).
14
“Suprassumir/suprassunção: conserva o que suprime”. (Cf. Paulo MENESES, Para ler a
Fenomenologia do Espírito, p. 10).
12
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categoria alcança, assim, o nível do conceito ontológico, que é o sujeito do discurso
sobre o ser do homem (Dialética)”15.
O terceiro momento se refere à determinação do discurso dialético, constituído
por oposições entre seus termos e pela suprassunção progressiva. Lima Vaz
estabelece três princípios: 1) o princípio da limitação eidética, pelo qual reflete sobre
os dados das experiências humanas, a fim de exprimir a identidade do ser, já que o
pensamento dialético não é intuitivo e não se confunde com a abstração científica,
“porque opera sobre o conceito enquanto ontológico, ou na sua referência ao ser do
sujeito”16; 2) o princípio da ilimitação tética, correspondente ao dinamismo da
inteligência, que se direciona à infinitude do ser e, por isso, introduz a negatividade
na identidade eidética, opondo as categorias entre si e fazendo avançar o discurso;
3) o princípio da totalização, pelo qual reflete sobre a igualdade inteligível entre o
objeto em questão e o Ser. Assim, a categoria afirma uma dimensão do ser do
homem, mas como toda afirmação introduz uma negação, o princípio da ilimitação
tética conserva a abertura do homem em relação ao Ser infinito.
Na Antropologia Filosófica17 Lima Vaz apresenta a ontologia do homem em um
sistema de categorias ou num discurso dialeticamente articulado dos primeiros
conceitos que explicitam a inteligibilidade radical do seu ser. A categoria de pessoa
expressa a unidade de todo o discurso dialético impulsionado pelo dinamismo do Eu
sou, que afirma as diversas categorias expressivas do ser do homem. Com efeito, “o
homem é sujeito enquanto pessoa”18. A categoria de pessoa como totalização da
expressão humana identifica, portanto, o ser finito com o Ser infinito. Essa tensão
não é, porém, mais “entre um particular e o universal, mas ela resulta da oposição
entre o categorial e o transcendental ou entre o finito e o infinito, pois é nela que se
dá a adequação inteligível entre o sujeito e o ser”19, ou a identidade finito-infinito.
Entretanto, essa adequação não é real, mas intencional, permanecendo a diferença
real entre o finito e o infinito, o que denota a singularidade do sujeito que é,
exatamente, porque o Absoluto é:
15

AF I, p. 166.
Ibid.,I, p. 167.
17
Lima Vaz objetiva através da Antropologia Filosófica I e II fazer uma Ontologia do Homem, portanto
através das Categorias Filosóficas ele vai explicitando as diversas experiências do ser do homem.
Experiência é interpenetração de presenças: a presença do homem é um ser-no-mundo, um ser-comos-outros e uma presença a si mesmo. (Cf. Ibid., p. 161.)
18
F.J. HERRERO, Padre Vaz como filósofo, p. 153.
19
Ibid., p. 153.
16
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Surge assim no horizonte último o ser que põe em movimento a ideia de
transcendência do homem e que, por isso, pode ser considerada como o
ponto fulcral do qual depende todo o pensamento filosófico. Nesse
movimento de transcendência o espírito descobre o Absoluto, seja
considerado na sua formalidade (Absoluto formal) com seus atributos
transcendentais: unidade, verdade e bem, que devem ser tematizados na
Ontologia, seja como Absoluto real ou existente (ipsum esse subsistens),
como fundamento das noções transcendentais e que deve ser tematizado
20
na outrora chamada teologia natural “ .

Lima Vaz inverte as posições da compreensão dos momentos eidético e tético,
pois se o sujeito se afirma em suas categorias como sujeito, aqui ele é afirmado pelo
Absoluto imanente no mais íntimo de seu ser, pelo Espírito que nele habita como
inteligência e liberdade.
Do sistema antropológico e ético vaziano constituído pelas categorias que
expressam a inteligibilidade radical do ser e o agir humanos, esta tese limitar-se-á à
pesquisa da categoria de Intersubjetividade. O seu foco de interesse é a relação
entre ética e sociabilidade pela qual Lima Vaz reflete a reciprocidade constitutiva da
expressão intersubjetiva, como interrelação entre os atos espirituais da inteligência e
da liberdade, que são as causas da estrutura fundamental do agir ético ou das
formas universais do reconhecimento e do consenso ordenados ao Bem (agathón).
Na tese demonstrar-se-á, por conseguinte, o tema da sociedade por meio da
determinação dos conceitos nos quais a pessoa se experimenta como “um ser-comos-outros”. A tese segue os passos metodológicos da dialética vaziana, com a
finalidade de alcançar a inteligibilidade última do conceito de Comunidade e a sua
efetivação concreta.
Como a categoria da Intersubjetividade constitui o ponto de intersecção entre a
Antropologia e a Ética, no sistema antropológico e ético vaziano, uma vez que o
homem se expressa por meio do seu agir, ela é o espaço privilegiado para a reflexão
sobre o tema da Comunidade ética, isto é, sobre as relações recíprocas que se
estabelecem por meio do encontro entre o Eu e o Outro, seja na mediação empírica
(pré-compreensão), seja na mediação explicativa (compreensão científica), seja
ainda na mediação filosófica (compreensão transcendental).
Como a finalidade da tese é demonstrar a verdade filosófica da Comunidade
em sua totalidade como ser, agir e viver humanos, a pesquisa não se limita às obras
sistemáticas Antropologia Filosófica e Introdução à Ética Filosófica II, embora estes
20

F.J. HERRERO, Padre Vaz como filósofo, p. 153.
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sejam os textos básicos que estruturam o discurso sobre a Comunidade, mas
adentra também nas outras obras vazianas e nos numerosos artigos que tratam da
mesma temática, a fim de articular, pela lei da circularidade ou do movimento
dialético21 o complexo jogo das mediações em três círculos lógicos: o
reconhecimento, o consenso e a sociedade, e apresentar o caminho pelo qual a
ideia de Comunidade se desdobra em sua inteligibilidade lógica e expressa o sentido
da comunhão das consciências na história e as razões últimas da práxis22
intersubjetiva.
Cada círculo lógico, por sua vez, possui a sua estrutura dialética como
expressão de sua própria inteligibilidade, que, pela mediação discursiva, expõe o
movimento relacional expressivo da filosofia social e política vaziana. Pela mediação
subjetiva ou fenomenológica presente nas dialéticas do reconhecimento e do
consenso, Lima Vaz eleva o conceito de sociedade ao nível da universalidade
concreta. O conceito Comunidade recupera, portanto, a sequência temporal das
experiências comunitárias como efetivamente racionais, para voltar-se, pela
mediação objetiva, à racionalidade efetiva da Comunidade como universalmente
aceita ou como expressão da liberdade política e democrática.
A questão filosófica subjacente à estrutura da tese é a questão ética: como
devemos conviver? O fato de se repetir, na contemporaneidade, esta questão
clássica, presente já nas inquirições filosóficas de Platão e de Aristóteles sobre a
vida comunitária, denota a problemática filosófica subjacente ao modelo social
hodierno e que justifica a reflexão vaziana. A sociedade do entendimento limita-se à
primeira dimensão da sociabilidade humana, que é o sistema das necessidades
econômicas. Segundo Lima Vaz, “a fascinação pelo objeto técnico na sua essencial
referência antropocêntrica, seja teórica (ciência), seja operacional (técnica), é o fator
verdadeiro e mais eficaz do esquecimento do Ser e do descrédito da metafísica bem
como das conseqüências niilistas que daí se seguem”23.
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“Ele pode ser, assim, representado pelas imagens geométricas da linha e do círculo. Sua imagem é
a de uma espiral cuja progressão circular representa o enriquecimento sempre maior do universal, ou
seja, da pressuposição de uma racionalidade, que o movimento dialético tenta captar e exprimir”. (Cf.
H. C. LIMA VAZ, Por que ler Hegel hoje? p. 69).
22
Lima Vaz desenvolve uma filosofia do agir humano na qual reflete sobre a sabedoria prática
presente na experiência social e histórica e a traduz em conceitos justificadores da ação livre e
racional. (Cf. H. C. de LIMA VAZ, Ética e Justiça: filosofia do agir humano, p 20).
23
EF II, p. 282.
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O questionamento vaziano sobre a sociedade científica e tecnológica não
equivale a uma condenação da tecnociência como um todo, mas se dirige ao
impacto que ela exerce sobre os critérios profundos e elementares de avaliação da
própria vida humana. Na ausência de uma metafísica e de uma ética que expressem
o sentido das relações intersubjetivas, o que resulta é o relativismo moral, com a
desagregação dos fins éticos que ligam as pessoas entre si na sociedade. E a
ausência da moralidade como constitutiva da sociedade gera a crise ética em que se
encontra a sociedade moderna.
Sem a memória permanente do ser que é, independentemente da nossa
intervenção na sua realidade original, e sem o reconhecimento do
dinamismo ontológico fundamental que orienta os seres para o Absoluto do
ser ou do múltiplo para o Uno – tarefa sempre recomeçada da metafísica –
o espaço fica livre para o domínio do saber puramente operacional e,
consequentemente, para a plena manipulação técnica da realidade sem
outra regra senão os fins imediatos da utilidade e das satisfação das
necessidades, lançadas essas no processo sem fim do ‘mau infinito’
24
(Hegel)” .

Esta realidade histórica suscita no Filósofo brasileiro a urgência filosófica de
pensar o sentido da relação intersubjetiva ou, em outras palavras, a relação entre a
ética e a política. Ele critica, portanto, a teoria social e política de Hobbes, por esta
negar a concepção teleológica da natureza humana, sustentada pela tradição
aristotélica, e por estabelecer o “princípio do benefício próprio”25 para a relação
intersubjetiva. Ora, Hobbes, tendo separado a ética da política, “identifica o desejo
primário, ou o impulso natural, com a obtenção de benefícios próprios, sem fazer
coincidir, por necessidade natural, o bem próprio com a vida na comunidade política
e ressalta a relação instrumental entre a busca do benefício próprio e a vida em
sociedade”26. O indivíduo passa a ter, em consequência, primazia sobre a sociedade
e o consenso social só é obtido artificialmente por meio do “contrato”.
A proposta teórica de sociedade de Lima Vaz inverte este quadro, porque se
sedimenta no reconhecimento e no consenso livre que exprimem a primazia social e
jurídica da liberdade para o bem. A apresentação dessa teoria constitui a
originalidade desta tese. Nela demonstrar-se-á como Lima Vaz resgata o sentido
originalmente grego da universalidade da Razão, em um discurso que ultrapassa,
contudo, os limites do discurso aristotélico porque reflete segundo o “dinamismo

24

EF VII, p. 283.
Yara FRATESCHI, A física da política, p. 13
26
Ibid., p. 14.
25
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intencional do Eu sou” que dirige para a transcendência do Bem a pergunta
fundamental: como devemos viver?
A tese, por meio do movimento dialético ou conceptual, organiza os conceitos
lógicos expressivos da liberdade para o bem para demonstrar as razões que
justificam a vida comunitária. Logo, ela mostra a superação vaziana dos problemas
hodiernos do solipsismo e do niilismo ético e afirma o sentido humanista das
relações intersubjetivas, que exprime a totalidade das experiências comunitárias.
Lima Vaz reflete sobre essa totalidade estabelecendo a polaridade dialética dos
termos sujeito e Absoluto mediados pelo outro que surge na práxis histórica27. Ele
situa o seu pensamento no âmbito da matriz antropológica e historicista iniciada por
Hegel e, a partir dela, procura recuperar o sentido bíblico da liberdade humana28.
A tese se estrutura em quatro capítulos. O primeiro capítulo denomina-se: Lima
Vaz e a filosofia da práxis, no qual se procura contextualizar o filósofo e apresentar
os pressupostos de sua filosofia prática, a sua crítica à práxis moderna e a
problemática da Comunidade ética. O primeiro capítulo divide-se em três tópicos: 1)
O filósofo Henrique Cláudio de Lima Vaz. I. Um filósofo de práxis; II. Uma filosofia da
práxis humana; 2) “Rememoração” da filosofia da práxis. I. Diálogo com Aristóteles e
Tomás de Aquino; II. Diálogo com Platão e Hegel; e 3) “Pensamento” sobre a práxis
moderna. I. Filosofia crítica da práxis moderna; II. Problemática da Comunidade
ética.
O segundo capítulo denomina-se: A expressão ontológica da Comunidade.
Neste se trata de demonstrar a dialética do reconhecimento em seus três momentos
constitutivos: universalidade, particularidade e singularidade para apresentar o
primeiro círculo lógico da Ideia de Comunidade ou a expressão universal das
relações intersubjetivas, por meio do processo dinâmico e crescente da
inteligibilidade do conceito de reconhecimento. Este capítulo também se divide em
três tópicos: 1. Forma universal do Reconhecimento: I. Palavra: mediação para o
encontro Eu-Outro; II. Trabalho: mediação para o reconhecimento do outro; 2. Forma
particular de Reconhecimento: I. Sociedade: mediação moderna dos sujeitos; II.

27

Sônia Maria Viegas ANDRADE, Considerações em torno de “a reflexao sobre a história”, de
Henique Vaz, p 140.
28
“Em Hegel, a mensagem religiosa sede lugar ao conceito. Em Padre Vaz ela é redimensionada
pelo Conceito e pela História e somente então se torna mensagem revelada.” (Ibid., p. 136-137).
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Ciências sociais: História e Sociologia, e 3. Forma singular do Reconhecimento: I. O
Outro: problema atual do reconhecimento; II. A Comunidade: mediação de sujeitos.
O terceiro capítulo se intitula: A expressão reflexiva da Comunidade. Aqui se
trata de demonstrar a dialética do consenso em seus três momentos constitutivos:
universalidade, particularidade e singularidade para apresentar o segundo círculo
lógico da Idéia de Comunidade ou a expressão particular das relações
intersubjetivas, por meio do processo dinâmico e crescente da inteligibilidade do
conceito de consenso. Tal capítulo divide-se em três tópicos: 1. A forma universal do
consenso: I. A forma simbólica do Ethos; II. A formação da Consciência Moral; 2. A
forma particular do consenso: I. A forma autonômica da práxis; II:Os fatores
condicionantes e causais da práxis; e 3. A forma singular do consenso: I. A forma da
consciência moral social; II: A formação para a consciência cívica.
O quarto capítulo denomina-se: A expressão ética da Comunidade. Seu
objetivo é demonstrar a dialética da sociedade em seus três momentos constitutivos:
universalidade, particularidade e singularidade para apresentar o terceiro círculo
lógico da Ideia de Comunidade ou a expressão singular das relações intersubjetivas,
por meio do processo dinâmico e crescente da inteligibilidade do conceito de justiça.
Como os capítulos anteriores, este também se divide em três tópicos: 1. Forma
universal: Sociedade Política: I. Justiça: forma universal da vida ética; II. Direito:
norma do bem-comum; 2. Forma particular: Sociedade Democrática: I. Situação:
relação causal e condicional no ato ético; II: Democracia: forma ético-política da
Comunidade; e 3. Forma singular: Sociedade ética: I. Dignidade da vida humana; II.
Dignidade humana: igualdade entre iguais.
A Conclusão se concentra sobre o tema da Comunidade ética. O pensamento
volta-se sobre si mesmo para elucidar o caminho (méthodos) pelo qual a ideia de
Comunidade desdobrou-se em sua inteligibilidade lógica e expressou o sentido da
comunhão das consciências na história e as razões últimas da práxis intersubjetiva.
Lima Vaz retoma a experiência greco-cristã do entrelaçamento entre verdade,
sentido e existência, ou a vida segundo o bem, segundo a razão do melhor ou do
mais justo, para neste movimento racional elevar a racionalidade moderna ao nível
da racionalidade do sentido, no qual ela é suprassumida pela racionalidade ética.
Segundo Lima Vaz: “a Razão que cria o sistema dos objetos é a mesma que se
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interroga sobre as razões, os caminhos e os fins dessa imensa aventura de
instauração de um mundo à medida do homem”29.

29

H. C. de LIMA VAZ, Ética e Razão Moderna, p. 61.
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2 CAPÍTULO 1 LIMA VAZ E A FILOSOFIA DA PRÁXIS

O exercício do ato de filosofar é sempre uma
“rememoração” (uma Erinnerung, como diria Hegel), e
uma
“atenção”
que
podemos
chamar
de
conceptualizante, ou seja, pensada, refletida e
discursivamente explicada, à realidade. Duas dimensões
que nascem da mesma origem do ato de filosofar - ou da
decisão de filosofar, da qual fala Hegel - e que definem o
espaço espiritual onde a Filosofia tem a sua morada e
onde vive. Filosofia é anámnesis - recordação - e é
nóesis – pensamento.
(Henrique Cláudio de Lima Vaz, Morte e vida da
Filosofia, p. 685.)

2.1 Introdução

O ato filosófico de Lima Vaz, profundamente sedimentado na tradição filosófica,
tem um caráter eminentemente teórico e prático, e expressa uma atitude
comprometida com o tempo presente, com o “aqui e agora” da situação na qual o
filósofo encontra-se e sente-se impelido a exercer a sua “vocação de filosofar”. E um
dos aspectos da realidade que se constitui tema para a sua reflexão foi o problema
do reconhecimento do outro como outro eu e do consenso livre numa sociedade
secularizada, individualista, relativista, niilista e predominantemente científicotecnológica, como a sociedade moderna.
Fiel ao ensinamento dos filósofos gregos que iniciaram a práxis filosófica a
partir do admirar-se (thaumazein) diante da multiplicidade do real e buscaram um
princípio (arkhe) inteligível que justificasse a ordem do todo, Lima Vaz volta-se para
a sociedade moderna e sua práxis e questiona a possibilidade atual de retomar a
razão prática aristotélica, para redescobrir o sentido ou as razões últimas para a
relação intersubjetiva.
Lima Vaz situa, portanto, o seu sistema antropológico, metafísico e ético na
tensão entre a Metafísica e a Modernidade30, e como bom metafísico busca os
princípios que fundamentam a práxis humana, como ele afirma:
Ligo-me a uma tradição pela qual a filosofia eleva-se, como por um
movimento inato à sua natureza, sobre o transitório e o événementiel e
30

R. G. SAMPAIO, Metafísica e Modernidade, p. 14.
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procede à busca de princípios que são também fundamentos. Em outras
palavras, só entendo a filosofia como ‘fundacionista’. Nesse sentido, os
conceitos representativos da minha posição filosófica, ao longo da sua
31
evolução, são conceitos ‘fundacionais’ .

A opção metafísica de Lima Vaz, em uma realidade que se denomina “pósmetafísica”, aponta para a finalidade do seu “filosofar”. Como filósofo cristão Lima
Vaz insere-se na linha de pensamento que reivindica a relação entre a razão e a fé a
partir de sua continuidade na diferença da racionalidade moderna. Daí, o seu
empenho em repensar o conceito metafísico de “ato de existir” (esse) recebido de
Tomás de Aquino e de seus comentadores atuais, por exemplo, Etienne Gilson e
outros; o conceito antropológico de “ato de existir” do ser humano como
expressividade e o conceito ético de “Bem” de procedência platônica e aristotélica,
sempre na perspectiva de relacionar Cristianismo e filosofia.
Neste exercício rememorativo, Lima Vaz atualiza a “memória do Ser”32 e a sua
intrínseca relação com a ética, proveniente da tradição aristotélica da razão prática e
continuada ao longo da história da filosofia ocidental, até Hegel e filosofa entre os
parâmetros da “rememoração” da história da filosofia e do “pensamento” sobre a
sociedade moderna, na tentativa de fundamentar a práxis social moderna, a partir
dos princípios filosóficos da razão prática. Daí o diálogo constante com Platão,
Aristóteles, Tomás de Aquino e Hegel na constituição de sua filosofia teórica e
prática.
Neste primeiro capítulo tratar-se-á de contextualizar o filósofo e a filosofia da
práxis. Ele divide-se em três tópicos: 1) O filósofo Henrique Cláudio de Lima Vaz, em
que se apresenta a íntima conexão entre o filósofo, sua filosofia e a sua práxis
filosófica; 2) “Rememoração” da filosofia da práxis, em que se enfatiza o diálogo
vaziano com a filosofia prática platônica, aristotélica, tomásica e hegeliana; 3)
“Pensamento” sobre a práxis moderna, em que se situa a crítica vaziana à
sociedade moderna e apresenta-se o problema da Comunidade ética.

31

Marcos NOBRE; José Marcos REGO, Conversas com filósofos brasileiros, p. 36.
“Não há como saltar sobre a história nem como ultrapassar a metafísica porque o exercício do
pensar é sobretudo a tarefa constantemente recomeçada de rememorar. E a metafísica é memória do
ser porque é história das formas de seu acolhimento pelo homem.” (Cf. Franklin LEOPOLDO E
SILVA, Notas para um estudo dos procedimentos metódicos em Lima Vaz: singularidade e
transcendência na apreensão das ideias filosóficas, p. 157.
32
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2.2. O filósofo Henrique Cláudio de Lima Vaz

O filósofo Henrique Cláudio de Lima Vaz fez uma íntima conexão entre a sua
vida e a sua obra filosófica. Durante quase cinqunta anos dedicou-se à pesquisa, ao
ensino e ao debate filosófico na tentativa em compreender a realidade nos seus
mais diferentes aspectos, bem como a sua significação dentro do todo. Com a sua
práxis educacional e com os seus escritos, Lima Vaz inspirou toda uma geração de
cristãos e de intelectuais brasileiros. A sua preocupação em ligar teoria e prática é
análoga a Platão, pois ele não se limita à formação intelectual, mas, sobretudo com
a formação moral. E como Lima Vaz percebe a necessidade do conhecimento das
raízes dos problemas que nos afligem atualmente, a fim de abordá-los
filosoficamente, ele rememora e pensa a práxis ocidental. Trata-se de apresentar o
Filósofo, a “rememoração” da filosofia da práxis e o “pensamento” sobre a práxis
moderna.

2.2.1 Um filósofo de práxis

Henrique Cláudio de Lima Vaz (1921-2002), natural de Ouro Preto, Minas
Gerais, sacerdote jesuíta, filósofo humanista e professor de filosofia é um homem de
práxis que fez do “ato de filosofar” o seu instrumento participativo na Igreja Católica
e na sociedade brasileira. Sua prática filosófica expressou-se de duas formas: na
linha da ação, ao participar da conflitiva situação brasileira pré-1964, por meio do
contato que teve com a Juventude Universitária Católica (JUC) e a Ação Popular
(AP), e na linha da reflexão, pela intensa pesquisa realizada principalmente no
campo da Ética e pela prática educativa formal ou informal em que empenhou-se
como mestre de milhares de brasileiros e estrangeiros.
Como mestre, exerceu a “vocação de filósofo” na faculdade de Filosofia de
Nova Friburgo, Rio de Janeiro, durante 10 anos (1953-1963), na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), durante 22 anos (1965-1987) e no Centro de
Estudos Superiores da Companhia de Jesus (CES-SJ), em Belo Horizonte, durante
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20 anos (1982-2002). Por meio de sua atividade reflexiva enriqueceu a sociedade
brasileira e estrangeira com a formação de centenas de mestres e doutores.
Seu ininterrupto compromisso com a práxis educativa teve como pressuposto a
sólida formação humanista que recebeu durante seu itinerário acadêmico e durante
toda a sua vida, por meio de leitura, debates e do intercâmbio que estabeleceu com
as várias escolas filosóficas em todo o mundo, além da participação em congressos
filosóficos no Brasil e no exterior. Podemos falar de quatro etapas na formação de
seu pensamento filosófico.
A primeira etapa refere-se à sua formação filosófica realizada na Faculdade
Pontifícia de Filosofia em Nova Friburgo, Rio de Janeiro (1940-1945), período em
que estudou, entre outras, as filosofias de Aristóteles, de Joseph Maréchal e de
Tomás de Aquino: “guiado ou motivado pelas citações de Remer, entreguei-me à
leitura anotada, página por página, do Comentário de Santo Tomás à Metafísica de
Aristóteles”.33 Suas produções filosóficas neste período foram: “Intencionalidade no
Tomismo e na Fenomenologia”, De ratione existentiae Dei probandae in dynamismo
intelectuali Pe. Maréchal, e, “A afirmação do Ser no limiar da Metafísica”. A
orientação central do seu pensamento neste período era aristotélico-tomista.
A segunda etapa retrata a sua formação teológica na Pontifícia Universidade
Gregoriana, em Roma (1945-1948). Nesse período, ele estudou vários filósofos que
marcaram o seu pensamento, por exemplo: Teilhard de Chardin, com quem refletiu
sobre a profundidade da vida e a centralidade cósmica do Cristianismo:
Descoberta da prodigiosa profundidade da vida, das estruturas evolutivas
do universo, das dimensões planetárias e cósmicas de um Cristianismo
colocado sob o signo concreto e quase experimental (na espiritualidade do
34
‘meio divino’) do Deus semper maior agostiniano .

Mas também Emmanuel Mounier, com quem refletiu sobre a complexidade do
universo social e político moderno e o engajamento cristão; Henri de Lubac, com
quem refletiu sobre o sobrenatural, e ainda teve contato com as filosofias de Maurice
Blondel, Jean-Paul Sartre e Jacques Maritain. A dissertação conclusiva do curso
teológico versou sobre “O problema da beatitude em Aristóteles e Santo Tomás”.
No período de seu doutoramento em Filosofia, também em Roma (1948-1953),
Lima Vaz descobriu a posição arquetipal do platonismo nas estruturas mentais do
33
34

Carlos PALÁCIO, Cristianismo e história, p. 418.
Ibid.
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Ocidente e da teologia cristã, e se dedicou ao estudo dos “Diálogos” e da vasta
bibliografia platônica intitulando sua tese doutoral “Sobre a contemplação e a
dialética nos diálogos de Platão”. Neste período a orientação central do seu
pensamento continuou metafísica, contudo, ele manteve contato com a filosofia
espiritualista francesa, notadamente o personalismo de Emmanuel Mounier.
Voltando ao Brasil em 1955, Lima Vaz dedicou-se ao estudo da filosofia
moderna, leu Galileu, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Marx, sempre na perspectiva
de compreender a relação entre Cristianismo e mundo moderno, ideia germinal em
torno da qual ele desenvolveu o seu pensamento sistemático, como ele afirma:
Cristianismo e mundo moderno: eis o ponto de convergência de tantas
linhas de reflexão, situado, não será preciso dizê-lo, no centro mesmo do
espaço hegeliano: a filosofia clássica e a teologia que sobre ela se edificou,
o racionalismo moderno, a revolução científica, enfim o tema da consciência
35
histórica e da práxis social e política .

A terceira etapa, a partir de 1970 refere-se ao aprofundamento da leitura de
Hegel. Para Lima Vaz, Hegel é um clássico inaugural, na medida em que algumas
das suas ideias fundamentais passaram a presidir o desenvolvimento da filosofia
hodierna. Com ele, Lima Vaz aprendeu os conceitos e as regras para uma leitura
filosófica da história, portanto a filosofia de Hegel tornou-se um instrumental
indispensável à sua produção filosófica:
Mas não é como historiador da Filosofia que me interesso por HEGEL. Para
mim, a sua obra é como o olhar mesmo do Saber absoluto, recapitulando ou
levando a cabo a lembrança de uma longa história, e descerrando o
horizonte de uma nova história que se vê face-a-face com a tarefa ingente única tarefa propriamente histórica - de assumir-se a si mesma na
36
reflexividade de uma Razão total .

Por fim, na quarta etapa, a partir de 1982, ele retornou à filosofia de Tomás de
Aquino, em um exercício rememorativo que assegura à grande obra tomásica a sua
permanente atualidade:
É a um exercício de memória que me entrego, buscando a atualidade de um
pensador que, realmente, ‘marcou época’, na rememoração da sua obra
dentro do único espaço aberto possível para quem filosofa depois de Hegel,
que é o espaço aberto pelo evento ideo-histórico do Saber absoluto: do
37
pensamento do Sstema .

O resultado desse esforço filosófico encontra-se em sua fecunda produção
literária, dividida em duas dimensões consecutivas: a produção sistemática,
presente nas obras Antropologia Filosófica I e II, Introdução à Ética Filosófica I e II, e
35
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Raízes da Modernidade, e a produção crítica presente nos Escritos de Filosofia:
Problemas de Fronteira, Ética e Cultura, Filosofia e Cultura e Ontologia e História,
além dos inúmeros artigos publicados na Revista Síntese, em outros periódicos e
livros nacionais e estrangeiros, em que discorreu sobre os diferentes problemas
atuais relacionados aos cinco temas fundamentais de seu pensamento humanista,
que são: o mundo, o sujeito, a história, a cultura (Intersubjetivade e ethos) e a
transcendência.38
O tema da cultura como práxis humana está presente em toda a obra vaziana e
desdobra-se

nos

temas

da

Intersubjetividade

e

do

ethos.

O

tema

da

Intersubjetividade, central no processo reflexivo vaziano, foi progressivamente
aprofundado: primeiramente, ele emergiu no período em que Lima Vaz se ocupou
com o “problema filosófico da consciência histórica”39, em seguida, ele reaparece
como “problema filosófico do sentido da história”40 em que Lima Vaz é diretamente
influenciado pelo pensamento hegeliano de expressividade, e, por último, ele
“apresenta-se como categoria antropológica mediadora das relações de objetividade
e transcendência no interior da compreensão do ser humano como pessoa”41.
Como categoria antropológica, a Intersubjetividade refere-se ao problema do
Nós, fundamento ontológico da relação Eu-Outro. Lima Vaz defronta-se com o
problema do reconhecimento intersubjetivo moderno e situa a sua reflexão entre os
pólos extremos da egolalia husserliana e da heterologia levinasiana.42 Ao conceito
de Intersubjetividade subjaz a ideia de pessoa que juntamente com outras pessoas
estabelece no mundo relações recíprocas, que são eminentemente relações éticas e
políticas.
A obra vaziana destaca-se, por fim, no cenário filosófico brasileiro pela sua
“originalidade, rigor especulativo e abrangência”43. Detentor de um vasto
conhecimento teológico, histórico, científico e literário, Lima Vaz foi especialista nas
filosofias de Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino e Hegel, e divulgador
no Brasil da problemática histórico-filosófica. A sua filosofia é uma interpretação do
tempo na forma de conceito, uma vez que ele compreende a filosofia como resultado
38

R. G. SAMPAIO, Metafísica e modernidade, p. 39.
IDEM, O ser e os outros, p. 21.
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do processo cultural e ao mesmo tempo, como teoria da cultura, e é neste sentido
que filosofa sobre a práxis humana.

2.2.2 Uma filosofia da práxis humana

A reflexão vaziana sobre as duas formas de racionalidades presentes no
pensamento ocidental, a metafísica clássica transcendental que busca a
inteligibilidade última do Ser e a metafísica transcendental da Subjetividade, que
exprime a compreensão filosófica como condição de possibilidade para o
conhecimento humano o remetem à problemática hodierna da relação entre Cultura
e Ética. Interessa-lhe, com efeito, problematizar a prática subjetivista da ética
moderna à luz da prática objetivista da ética clássica, e, retomar a relação intrínseca
entre Antropologia, Metafísica e Ética.
O Filósofo brasileiro, no discurso ontológico sobre o ser do homem
(Antropologia) e no discurso ontológico do seu agir (Ética) estabelece, portanto, uma
correspondência ontológica entre a Antropologia (Ser) e a Ética (Bem) ao falar da
relação intersubjetiva. Esta correspondência visa retomar a ideia de Bem, como
princípio e fim da práxis humana, como pensavam Platão e Aristóteles:
O conceito fundamental aqui, recebido de Platão e Aristóteles, é o conceito
de Bem, que se apresenta como conceito metafísico, sendo um conceito
transcendental coextensivo com o ser, e como conceito antropológico,
definindo como Fim a estrutura teleológica do ser humano como ser que se
44
autodetermina para o Bem .

Lima Vaz recria a tradição ontológica da ética por meio do movimento dialético
e sistemático45 para restabelecer o sentido da relação intersubjetiva. Pela mediação
do Eu sou para o bem, o sujeito se expressa como um sujeito ético e partícipe de
uma Comunidade ética. O sujeito conquista seu próprio ser por meio do seu agir, no
longo processo de seu auto-conhecimento em que experimenta a passagem do
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dado natural à forma expressiva46, segundo a qual ele manifesta a sua humanidade
pela inteligibilidade radical de seu ser e de seu agir.
A correspondência entre ser e operar é evidente, pois a existência manifesta-se
como contínuo movimento expressivo, seja nas experiências estruturais que o
sujeito faz de si mesmo (corpo próprio, psiquismo e espírito), seja nas experiências
relacionais que ele estabelece com a realidade (objetividade, intersubjetividade e
transcendência). Pela passagem do dado à forma, o sujeito conscientiza-se de seu
próprio Eu até alcançar o nível mais elevado de compreensão de seu ato como
actus humanus, ou seja, como um ato espiritual que se efetiva pela intercausalidade
entre razão e liberdade:
A forma é sempre termo de um movimento ou de uma operação que
caracteriza uma saída de si e um retorno a si (reflexão) do ser operante.
Mas esse retorno, que no ser humano começa a realizar-se imperfeitamente
no operar orgânico ou psíquico inconsciente (actus hominis), só é
propriamente humano no nível do espírito (razão e liberdade) em que nossa
operação é um actus humanus, uma auto-expressão reflexiva de nós
47
mesmos como seres racionais e livres .

A execução do actus humanus exprime a interioridade, ou a parte mais
profunda do ser humano e qualifica a práxis, como uma práxis ética porque a ação é
praticada “em vista do Fim inclusivo de todos os outros fins - a sua eudaimonia ou
‘viver bem’ (eu zên) no dizer de Aristóteles - ou seja, a sua auto-realização no
Bem”48.
O Bem é a ideia fundante da ética vaziana. Entretanto, a sua Ética é
direcionada pela ideia de razão prática, cujos pólos intencionais são a Verdade e o
Bem. Estes pólos são, por sua vez, alcançados pelo exercício dos atributos
espirituais da racionalidade e da liberdade humanas, “que especificam os dois
princípios constitutivos da sua atividade, a inteligência e a vontade”49.
No ponto de vista antropológico, Lima Vaz diferencia estes dois princípios, na
medida em que eles operam sinteticamente na unidade do ato total do espírito
humano:
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No dinamismo do agir espiritual, a vontade procede da inteligência.
Inteligência e vontade são, pois, do ponto de vista de uma metafísica do
espírito, duas faces da auto-expressão do ser humano impelido pelo
dinamismo do Eu sou. Essa auto-afirmação primordial é ontologicamente
orientada, como sabemos, pela plenitude do existir (esse) em sua ilimitação
transcendental como Verdade (objeto do espírito teorético) e como Bem
(objeto do espírito prático). Essas duas faces do espírito se entrecruzam na
unidade da atividade espiritual, pois o espírito teorético conhece o Bem e o
50
espírito prático realiza a Verdade .

A filosofia da práxis de Lima Vaz é, por conseguinte, um desdobramento e um
aprofundamento de sua Antropologia. Na Antropologia, Lima Vaz afirma que o
sujeito é movimento de auto-expressividade e abertura para o Ser, e que tem como
expressão mais adequada à sua interioridade o ato inteligente e livre. E na Ética ele
afirma que o ato inteligente e livre expressa a abertura da pessoa para o Bem. Ela é,
portanto, uma ética pessoal na medida em que a pessoa humana é o princípio do
agir ético e da vida ética e, ao mesmo tempo, é por estes aperfeiçoada. Assim
afirma Fernando Arruda Campos: “Enquanto pessoal, a ética de Lima Vaz é, a um
só tempo, uma ética da ‘razão aberta’ da Razão prática, enquanto aberta à
compreensão do Bem, como tal, e da vontade, voltada intencionalmente para a sua
apreensão; razão e liberdade constituem, deste modo, dois conceitos fundamentais
da ética”51.
Este modo de compreender a práxis humana tem como pressupostos a
philosophia

practica

platônica,

aristotélica,

tomásica

e

hegeliana,

cuja

“rememoração” é essencial para a compreensão do pensamento ético e político
vaziano.

2.3 “Rememoração” da Filosofia da Práxis

Herdeiro da tradição filosófica que faz da Razão uma crítica e uma norma para
a conduta humana individual e social, Lima Vaz tem como pressupostos à sua
filosofia prática os filósofos clássicos: Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino e Hegel.
A “rememoração” (Erinnerung) da filosofia da práxis destes autores constitui um
instrumental indispensável ao seu pensamento, pois é conforme este paradigma
50
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interpretativo que ele reflete “os fundamentos do saber ético”52 e reorganiza
sistematicamente os temas e os problemas da filosofia da práxis.
Tratar-se-á, primeiramente, de demonstrar a interpretação vaziana da Teoria
das Virtudes aristotélico-tomásica, pressuposta ao seu conteúdo antropológico-ético
e, posteriormente, discorrer sobre o método dialético formal e teleológico platônicohegeliano, modelo do seu método dialético.

2.3.1 Diálogo com Aristóteles e Tomás de Aquino

O diálogo entre Lima Vaz, Aristóteles e Tomás de Aquino é constante na
elaboração de seu discurso filosófico. Com efeito, esses dois filósofos destacam-se
na história da filosofia pela importância e significação de seus pensamentos na
construção simbólica da civilização ocidental, até o advento da modernidade.
Aristóteles, pela criação da philosophia practica no alvorecer da cultura ocidental, e
Tomás de Aquino, pela síntese que fez entre a ética grega e a ética cristã que
marcou determinantemente essa cultura como uma cultura ética. Por conseguinte,
apontar-se-á os aspectos mais significativos da philosophia practica desses filósofos
que influenciaram diretamente o pensamento vaziano.
1. A philosophia practica aristotélica é a fonte em que Lima Vaz encontra os
elementos fundamentais para a constituição do seu sistema ético. Com efeito, em
todo o seu discurso Lima Vaz vai interagindo com a Ética a Nicômaco,
reatualizando, assim, a tradição socrático-platônica em que a práxis é analisada não
segundo a contingência da physis, mas conforme o finalismo imanente da razão
(logos). Portanto, ele retoma o invariante conceptual aristotélico da razão prática
como a inteligibilidade fundamental que justifica a Comunidade ética independente
de suas particularidades históricas.
Lima Vaz seguindo o modelo aristotélico parte do pressuposto racional
presente no ethos compreendido como o mundo das “coisas humanas” (ta
anthropina), fenômeno histórico-cultural, universalmente conhecido e que se
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evidencia nas formas da linguagem e da conduta experimentadas pelos membros de
uma comunidade:
A existência do ethos é uma evidência primitiva e indemonstrável e tornase, assim, princípio primeiro da demonstração na esfera do agir humano,
sob a forma lógica do axioma inicial na ordem do conhecimento prático:
Bonun faciendum, malunque vitandum. Essa proposição traduz a natureza
normativa e prescritiva do ethos que regula e ordena a bondade do agir do
53
ponto de vista da sua necessária inserção num contexto histórico-social .

O ethos refere-se à forma humana de viver, ou o espaço simbólico constitutivo
das estruturas histórico-sociais que possibilitam as relações intersubjetivas e
asseguram a convivência social. O próprio termo ethos54 manifesta o seu sentido
como casa do homem, lugar habitável, significativo e normativo que oferece abrigo e
proteção aos membros de uma comunidade55 e, ao mesmo tempo, confere a
interação entre o particular (indivíduo) e o universal (social) pelo hábito (hexis) vivido
pelo indivíduo, cuja vida é normatizada pelo ethos-costume.
No espaço do ethos inscrevem-se, portanto, os elementos simbólicos do
sentido interativo propriamente humano que são os costumes, os hábitos, as
normas, os valores, os interditos e os atos que expressam o movimento incessante
da paideia cultural de uma comunidade, pois o “humano” não é um dado natural,
mas resultado do processo educativo. Essa dinâmica educacional, por sua vez,
evidencia a especificidade do ethos como uma realidade nunca terminada, mas
continuamente reinventada pela ação interativa entre ethos-práxis-hexis.
Nesta realidade das “coisas humanas”, Aristóteles inferiu uma racionalidade
imanente a qual denominou razão prática ou ciência prática (praktike episteme), uma
razão compreensiva e expressiva do próprio ser do homem, enquanto ser racional e
livre, que age tendo em vista o dever-ser, ou o Bem (agathón). Esse modelo de
razão é resultante da concepção analógica aristotélica do objeto da ciência
(episteme) que o levou a dividir os saberes em teorético, poiético e prático, conforme
os objetos e os métodos.
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A especificidade do saber prático está na sua forma demonstrativa e no seu
objeto, pois, como ele se ocupa das “coisas humanas”, deverá levar em conta a
necessidade da lógica e, ao mesmo tempo, a imprevisibilidade da liberdade, como
afirma Lima Vaz:
A forma de demonstração ou racionalidade, que a ele convém procede pelo
confronto das opiniões geralmente aceitas sobre tal objeto (endoxa) desde
que opostas, e conduz a uma conclusão plenamente racional ou razoável,
tendo por objeto a opinião que apresente maiores títulos de razoabilidade
ou racionalidade, não obstante essa permaneça distinta, pelo grau de
necessidade lógica, da racionalidade das ciências demonstrativas
56
propriamente ditas .

Destarte, o que se denota como objeto ou fim da razão prática é, justamente, o
bem individual e o bem comunitário, pois visa “a perfeição do agente pelo
conhecimento da natureza e das condições que tornam melhor ou excelente o seu
agir (práxis)”57. Essa intuição profunda sobre a natureza humana e sobre as
condições da práxis humana como construtora do “mundo humano”, manifesta a
visão aristotélica da natureza inteligente e livre dos seres humanos.
A práxis expressa, exatamente, a intercausalidade entre o conhecimento do fim
objetivo, que é o ethos ou o Bem (agathón), e a bondade da ação pela práxis
virtuosa na singularidade da vida ética. Nesse sentido, a categoria da práxis interage
simultaneamente dois significados: ela é formalmente o objeto da ciência do ethos, a
Ética, e, ao mesmo tempo, é a expressão subjetiva da práxis virtuosa do homem que
busca a sua auto-realização ou a sua felicidade (eudaimonia).
A originalidade da ética aristotélica está, por conseguinte, na via media que ele
abriu entre o intelectualismo socrático e o puro empirismo do ethos. Diferentemente
da razão prática platônica e do agir por ela guiado, que se unificam na phronesis,
entendida como contemplação transcendental da ideia do Bem, Aristóteles
imanentiza a ideia do Bem na práxis ética do homem sábio:
Para Aristóteles essa unidade se dá na práxis concreta do phrónimos, do
varão sábio capaz de encontrar o justo meio-termo em cada virtude e de
submeter-se à ‘razão reta’ (orthos logos) que a phronesis, entendida como
58
sabedoria da vida segundo as normas do ‘bem viver’ (eu zen), prescreve .

O homem sábio ao guiar-se pela phronesis, ou a virtude da razão reta (orthos
logos), é capaz de escolher o meio-termo (mesotes) entre os extremos em suas
ações particulares, porque tem como fim o bem individual e o bem comunitário.
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Evidencia-se, assim, o exercício da racionalidade prática que prescreve no próprio
operar (ergon) do homem a presença de uma teoria que o torna bom, pois ao operar
racionalmente ou ao agir segundo a virtude (hexis), o homem atualiza a
potencialidade da sua alma, intrinsecamente voltada para o bem do seu ato
(enérgeia) e age conforme a medida do logos. Logo, a philosophia practica
aristotélica é, evidentemente, uma teoria que discorre sobre o modo como os
homens se tornam bons e felizes.
A práxis não se limita, contudo, ao exercício das virtudes éticas, pelas quais o
homem se auto-realiza pela prática da virtude (hexis), mas o seu dinamismo
transcende à realidade das “coisas humanas” para ascender à contemplação:
Nesse caminho, a phronesis cede lugar à inteligência especulativa (nous) e
a práxis, justamente pela fina ponta do seu ser melhor que é a virtude,
59
eleva-se à beatitude plena da contemplação (theoria) .

Aristóteles sedimenta, assim, o solo da cultura ocidental com uma teoria que
ensina os homens a serem bons e felizes na convivência social, uma vez que ele
estabelece a intrínseca unidade entre a práxis individual, a Ética, e a práxis
comunitária, a Política.
2. A philosophia practica de Tomás de Aquino foi também determinante para a
construção do pensamento ético vaziano. Com efeito, o contato de Lima Vaz com a
doutrina moral tomásica exposta na Segunda Parte da Summa Theologiae é
constante. Neste texto, o Aquinatense incorporou ao sistema da ética cristã a Ética a
Nicômaco, de tal forma que seu texto passou a ser “a expressão intelectual mais alta
da Ética cristã e como a tentativa mais genialmente bem-sucedida de pensar a moral
evangélica nos quadros de uma conceptualidade filosófica”60.
Tomás de Aquino parte do pressuposto gratia non destruit naturam sed perficit,
(A graça não despreza a natureza, mas a aperfeiçoa) e reconhece a necessidade
teórica e histórica da filosofia prática aristotélica no desenvolvimento da Ética cristã.
Então, em contínuo diálogo com o modelo platônico-aristotélico, o Aquinatense
apóia-se nas categorias filosóficas gregas de perfeição e de ordem para construir a
Ontologia, a Antropologia e a Ética.
A categoria de ordem, de procedência platônica e assumida por Agostinho, é
herdada por Tomás de Aquino que a ela conjuga a categoria de perfeição como ato,
59
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herdada de Aristóteles. Por meio desta conjugação, Tomás de Aquino reflete a
práxis humana como o ato expressivo da realização da natureza individual e
comunitária, o que confere a sua teoria uma especificidade ética, uma vez que:
A noção de perfeição, sendo logicamente conversível à noção de ser, não é
senão outra expressão da noção de bem. Por outro lado, a noção de ordem
61
implica, do ponto de vista ontológico, a noção de fim .

Ora, o ser enquanto ato é perfeito em sua ordem, porque realiza o seu próprio
fim; semelhantemente, o ato humano é a expressão da realização do sujeito
enquanto ser racional e livre, ou seja, é o ato que atualiza o bem individual e
comunitário. Em consequência, as categorias Bem e Fim, análogas às categorias
Ordem e Perfeição, são assumidas pelo Aquinatense na elaboração do seu
pensamento ético:
Bem e Fim ou perfeição e ordem são, pois as categorias metafísicas que
subjazem à Ética tomásica como ética filosófica e que devem ser levadas
62
em conta a cada passo de sua elaboração conceptual .

A partir desses pressupostos metafísicos e éticos, Tomás de Aquino
empenhou-se em conciliar a ‘ordem histórica cristã’, em que se evidenciam os
eventos salvíficos da graça divina, com a ‘ordem estática grega’, em que se
evidencia a perfeição hierarquizada da natureza. A sua ética é, portanto, uma tarefa
filosófica de mostrar “a suprassunção da ordem da natureza na ordem da salvação
no domínio do agir humano”63, por meio da explicitação da estrutura do agir ético, da
estrutura da vida ética e da realização histórica da vida ética.
Na estrutura do agir ético, Tomás de Aquino reinterpretou a tradição prática
aristotélica conforme a tradição bíblico-cristã, refletindo sobre o agir ético como
práxis racional e livre do sujeito, que recebe do ethos, a “forma histórica dos bens e
dos fins da vida humana, o princípio objetivo segundo o qual a mesma práxis pode
operar a auto-realização do sujeito, isto é, a sua beatitude”64.
A reflexão filosófico-teológica tomásica reinterpretou o conceito teológico de
imagem de Deus na categoria filosófica de inteligência e livre-arbítrio, dando-lhe,
portanto, uma conotação ética a partir da metafísica platônico-aristotélica do Bem
como Fim, pela qual Tomás de Aquino inferiu no agir ético a efetivação histórica do
homem como imagem de Deus:
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Com efeito, se todo agente age em vista de um fim, essa estrutura
teleológica da ação verifica-se de modo eminente no analogado principal da
noção do agir própria do agente finito que é o agir do agente racional e livre
65
ou, teleologicamente, no agir do ser humano como imagem de Deus .

As prerrogativas intrínsecas do agir ético, a razão e a liberdade, manifestam a
especificidade humana de realizar-se a partir de seu próprio ato, como afirma o
Aquinatense: “ao agente racional e livre cabe dirigir sua própria ação, ou seja,
ordená-la ao bem que é o seu fim, tornando o seu agir, por natureza e destinação,
constitutivamente ético ou moral”66. De outro lado, Tomás de Aquino inferiu a
correlação metafísica entre as noções de fim e perfeição, implicando a noção de
uma hierarquia dos fins, que logicamente conduz à noção de fim último. Este fim,
“uma vez alcançado deve proceder à perfeição do agente, ou seja, sua autorealização”67.
O que se evidencia da ética tomásica, como uma ética do ser humano, imagem
de Deus, é a sua adesão ao conceito aristotélico da felicidade (eudaimonia), como
auto-realização do homem. A sua leitura desse conceito é feita a partir da tradição
agostiniana de beatitude, ou seja, ele interpreta a eudaimonia aristotélica, como uma
beatitude imperfecta, em comparação com a beatitude perfecta que é própria do ser
divino. Essa interpretação não qualifica, contudo, a teoria tomásica como dualista,
porque ela unifica a razão teórica e a razão prática por meio da metafísica do
conhecimento:
Tomás de Aquino em virtude da metafísica do conhecimento que unifica
razão teórica e razão prática e segundo a qual o dinamismo intelectual,
posto em movimento pela inquisição das causas, tende necessariamente ao
conhecimento perfeito da causa primeira na sua essência (quid est), do qual
68
resulta a beatitude perfeita .

A posse plena da felicidade é um dom divino oferecido por Deus ao ser
humano, pois se por meio da metafísica do conhecimento o ser humano tende
intencionalmente para o objeto da sua ação que é a felicidade (eudaimonia), esse
movimento,
sofre um hiato do ponto de vista do objeto da razão da absoluta
transcendência, do mesmo objeto, o que torna a posse da beatitude final da
criatura racional, na ordem da execução, um dom da parte do Absoluto-deDeus que não pode ser exigido, nem mesmo pensado e menos ainda
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alcançado pelo ser racional deixado à sua própria capacidade, ou movendo69
se apenas segundo o dinamismo da sua natureza .

Essa tensão existencial do ser humano entre finito-infinito foi pensada por
Tomás de Aquino, no seio da estrutura noético-metafísica aristotélica, mas em
configuração antropológica e ética completamente diferente. A distinção primordial
está no fato de que, para o Aquinatense, não há uma adequação entre o fim em si
mesmo e a fruição do fim pelo agente como pensava Aristóteles:
Ora, o ser humano, criatura racional e imagem de Deus, referindo-se
embora a Deus como fim último como todas as outras criaturas por
semelhança participada à perfeição divina está ademais orientado para
Deus como objeto último (finis cujus) de sua beatitude (estado terminal do
movimento da inteligência e da liberdade) e, portanto, referindo-se
70
ativamente a Deus pelo conhecimento e pelo amor .

A realização do ser humano passa pela sua submissão à gratuidade do dom de
Deus, que o fez semelhante a si mesmo e capaz de realizar a obra do criador.
Assim, Tomás de Aquino define a natureza da práxis humana e manifesta o
dinamismo interno do ato que tem a sua perfeição em si mesmo e distingue-se de
qualquer movimento exterior:
A transcendência absoluta do Fim no ato imanente da beatitude do ser
racional suprime toda exterioridade em termos de objeto, ao mesmo tempo
em que funda a diferença infinita entre o sujeito (finito) e o Fim, e define a
71
consecução do Fim como um dom .

A especificidade antropológica da práxis tomásica é a interrelação entre a
razão e a liberdade. O ato humano compõe-se de uma estrutura em que o intelecto
especulativo e o intelecto prático interagem, simultaneamente, no seio da dynamis
intelectiva, estabelecendo uma unidade na diferença; ao mesmo tempo em que o
intelecto especulativo afirma o em si do objeto, o intelecto prático confirma o objeto
como bom ou mau: “Essa unidade na distinção dos atos da inteligência, doutrina
fundamental da noética aristotélica, permite a Tomás de Aquino explicitar a sinergia
entre o verdadeiro (verum) e o bom (bonum)”72.
Que implica assegurar que, ao agir, o ser humano intenciona o fim ou
felicidade, e na sua intenção estão presentes os elementos teóricos e práticos que
evidenciam a intercausalidade necessária entre a inteligência e a vontade,
denominada por Lima Vaz de “Quiasmo do Espírito”.
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Outros dois conceitos importantes trabalhados por Tomás de Aquino na
exposição sobre o agir ético são a sindérese e a consciência moral. A sindérese é
um dos primeiros princípios da lei moral, e Tomás de Aquino a define como um
“hábito natural, especial que incita ao bem, e condena o mal, na medida em que nós,
mediante os primeiros princípios, buscamos descobrir e julgamos o que
encontramos”73.
A consciência é o ato pelo qual o sujeito julga moralmente os seus próprios
atos. Tomás de Aquino justifica a definição da consciência como ato, por um lado, a
partir da sua própria etimologia: “consciência quer dizer conhecimento com um
outro. Ora, a aplicação de um conhecimento a alguma coisa se realiza por meio de
um ato”74, e, de outro, pela atribuição julgadora que exerce na vida humana: “
Diz-se que a consciência atesta, obriga ou incita, e ainda acusa ou reprova
ou repreende. Ora, tudo isso resulta da aplicação de algum conhecimento
75
ou ciência que temos do que fazemos .

Esse conhecimento efetiva-se quando o ser humano reconhece ou não o ato
realizado, quando ele julga fazer ou não uma ação e quando ele julga se o ato foi
bem feito ou não. A consciência como ato supõe, portanto, a sindérese e o
conhecimento moral que se apóia sobre ela.
No ato da consciência moral evidencia-se o entrelaçamento entre a estrutura
cognoscitiva do intelecto prático e a estrutura volitiva.Tomás de Aquino justifica,
assim, a elevação do pressuposto antropológico imediato do agir ético que é o livrearbítrio à racionalidade de liberdade moral. Ele interpreta o livre-arbítrio:
como sendo a própria vontade com seu poder inato de escolha (liberum)
enquanto penetrada pela razão na sua função judicativa (arbitrium). Como
tal o livre-arbítrio que tem como objeto próprio a escolha dos meios participa
do dinamismo da vontade orientada para o bem como fim, pois a bondade
do fim reflui necessariamente sobre o meio apto para alcançá-lo. O livrearbítrio é a própria vontade não considerada absolutamente, mas enquanto
76
ordenada ao ato de escolher .

Tomás de Aquino opta pela tradição aristotélica da intercausalidade entre a
razão e a liberdade no ato livre, contudo, a razão tem primazia relativa na ordem de
causa formal e final e a vontade tem primazia na ordem da causa eficiente. Essa
opção confere à ética tomásica o qualificativo de ser uma ética da razão reta, “que
situa a essência da beatitude no ato de contemplação da Verdade pela inteligência e
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não na adesão da vontade ao Bem”77, a visão imediata da essência divina
suprassume a totalidade dos atos individuais e comunitários que a ela se
encaminham, caracterizando o ato livre como ato da intercausalidade entre razão e
vontade, no exato momento em que o sujeito decide. A dialética da decisão
tomásica unifica todos os elementos racionais e volitivos do agir livre, pelo
movimento dialético de passagem do universal no singular pela mediação do
particular:
Essa a intuição que guia Tomás de Aquino em sua reconstituição da
estrutura do ato livre como sinergia de razão e vontade na unidade dinâmica
78
de um movimento que vai do universal da razão ao singular da decisão .

O que se infere da dialética da decisão é que o agir ético tomásico expressa
um hábito (hexis) existencial, pelo qual o ser humano manifesta a adesão livre e
racional ao ethos no qual está inserido. Semelhante à ética aristotélica, a ética
tomásica também é uma ética das virtudes pensada, todavia, em outro horizonte
metafísico e sobre outros fundamentos antropológicos.
A partir da questão 55 da I secção da II parte da Summa Theologiae, Tomás de
Aquino reflete sobre a estrutura da existência ética, e discorre sobre o objeto
imediato do agir que são as virtudes. Ele segue a definição aristotélica da virtude
como hábito, ou seja, como perfeição (teleiosis) do ser, mas acrescenta a definição
estóica, recebida por Agostinho, “segundo a qual a virtude é a boa qualidade da
mente, pela qual se vive com retidão e da qual ninguém faz mau uso”79.
Mediante o Tratado das virtudes o Aquinatense faz a passagem da análise do
agir ético ao discurso sistemático sobre a existência ética, em que recolhe e
reorganiza toda a tradição ética articulando-a com a Ética cristã. Sua articulação
descreve, por um lado, a estrutura subjetiva da existência ética, que trata das
virtudes cardeais e, por outro lado, discorre sobre a estrutura objetiva que trata da
categoria da Lei.
A categoria da Lei refere-se à regra comunitariamente formalizada para orientar
os atos individuais e favorecer o bem-comum. Na questão 90 da Summa Theologiae
Tomás de Aquino afirma que
A lei é certa regra e medida dos atos, segundo a qual alguém é levado a
agir, ou apartar-se da ação. Diz-se, com efeito, ‘lei’ ‘do que deve ser ligado’,
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pois obriga a agir. A regra e a medida dos atos humanos é, com efeito, a
razão, a qual é o primeiro princípio dos atos humanos; cabe, com efeito, à
razão ordenar ao fim, que é o primeiro princípio do agir, segundo o Filósofo.
Em cada gênero, com efeito, o que é princípio é medida e regra desse
gênero, como a unidade no gênero do número, e o primeiro movimento no
80
gênero do movimento. Daí resulta que a Lei é algo que pertence à razão .

Tomás de Aquino apresenta a essência da lei como uma atividade racional. O
sujeito chamado a crescer e a desenvolver-se livremente tendo em vista o seu fim,
deve dispor de um meio que lhe permita adaptar cada um de seus atos a esse
objetivo e que confere a esses mesmos atos o seu sentido. Ora, quem diz
adaptação entre meio e fim diz atividade racional, logo, devido à sua própria função,
a lei só pode ser uma obra da razão.
O Aquinatense explicita, portanto, as propriedades81 que irão conferir à
realidade intencionada pelo ser humano que age moralmente, o caráter normativo
da estrutura objetiva do seu agir e que permanece como horizonte da existência
ética. E sintetiza essas propriedades na “definição de lei, que não é outra coisa que
uma ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele que tem
cuidado da comunidade”82.
A estrutura subjetiva da existência ética é tratada por Tomás de Aquino como o
exercício das virtudes aristotélicas à luz dos dons do Espírito Santo. Logo, “o
organismo das virtudes repousa sobre sete virtudes principais, as três virtudes
teologais (fé, esperança e caridade) e as quatro virtudes cardeais (prudência, justiça,
fortaleza e temperança)”83.Tomás de Aquino inova, assim, a teoria aristotélica da
eudaimonia, ao direcionar para o fim último, sobrenatural, a prática moral do ser
humano ao longo de sua existência. O Aquinatense relaciona aos componentes da
estrutura subjetiva do agir ético as virtudes cardeais de procedência platônica,
correspondendo a prudência à razão prática, a justiça à vontade, a fortaleza ao
apetite irascível e a temperança ao apetite concupiscível.
Outro tópico importante foi a reinterpretação tomásica do conceito aristotélico
de phronesis, no conceito cristão de prudentia, dilatando assim o conceito de razão
reta aristotélica na noção cristã da recta ratio. A reta razão segundo Tomás de
Aquino,
80

TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, IIa IIae, q. 90.
Ibid.
82
Ibid., q. 90 a. 4.
83
EF IV, p. 238.
81

41

aconselha, julga e preceitua o agir moral em vista do verdadeiro fim da vida
humana e é coroada com o dom do conselho. A phronesis aristotélica,
sobrelevada e dilatada ao horizonte universal das coisas humanas às quais
se estende a prudentia, passa a ser a norma próxima objetiva do agir moral,
exercendo a função mediadora entre a objetividade da lei e o ato subjetivo
84
da decisão .

O organismo das virtudes tomásica corresponde, portanto, à vida ética
concreta do ser humano que vive segundo as regras da razão. Essas condições
concretas não se limitam, contudo, às experiências naturais, mas abrangem também
a realidade sobrenatural:
Elas são radicalmente transformadas pela suprassunção da natureza ao
plano sobrenatural da graça, isto é, à realidade efetiva da vida humana na
qual tem lugar o apelo ao indivíduo para acolher o dom de uma nova vida
que é a sua livre participação no designo salvífico de Deus ou na história
humana em seu mais profundo e definitivo sentido. Tal a perspectiva que
justifica aos olhos de Tomás de Aquino a necessidade das virtudes naturais
infundidas (infusae) por Deus, e a ordenação de toda a vida ética pelo
85
caminho ‘mais excelente’ (1Cor 13,1), o caminho da caridade .

A ética tomásica apesar de sua feição intelectualista, pode ser considerada,
enfim, uma ética do amor, em que o entrelaçamento entre a inteligência e a vontade
efetiva-se no “ato ético supremo que é a contemplação”86.
A teoria das virtudes aristotélico-tomásica foi assimilada por Lima Vaz, que
também escreveu um sistema ético pautado nessa mesma teoria. Ele não segue,
contudo, o método analítico de Aristóteles e de Tomás de Aquino, optando pelo
método dialético platônico-hegeliano. Neste segundo momento do ato rememorativo,
tratar-se-á de se demonstrar os aspectos fundamentais da filosofia prática platônica
e hegeliana.

2.3.2 Diálogo com Platão e Hegel

O diálogo vaziano com a philosophia practica platônica e hegeliana também foi
imprescindível para o desenvolvimento do seu sistema ético. Lima Vaz apreende de
Platão e de Hegel o método dialético, ou o caminho através do logos demonstrativo
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da verdade, que tende para uma Ideia suprema, que racionalmente justifique a
articulação das ideias.
A dialética, “caminho que parte de uma Ideia e permanece no âmbito das
Ideias (República, VI, 511b-c; VII, 533c-534 a)”87, isto é, no terreno do Inteligível
(noeton), foi uma criação de Platão. Com efeito, a teoria das Ideias é fonte das
noções transcendentais que se forma em nossa inteligência: o Ser, o Algo, o Uno, o
Verdadeiro, o Bom, o Belo e que enunciam a inteligibilidade ontológica do objeto,
“cuja justificação só é possível pelo procedimento dialético da retorsão (elenchos),
como mostrou Aristóteles a propósito do princípio de não-contradição no IV (gamma)
livro da Metafísica”88.
O caminho dialético inicia quando o logos descobre a oposição inerente à
Identidade do Ser (A=A) e manifesta as aporias iniciais da inteligência: uno-múltiplo,
infinito-finito, ser idêntico-ser outro, ser necessário-ser contingente, ser absoluto-ser
relativo, e procura estabelecer relações entre elas.
Essas oposições tecem a trama das primeiras relações que constituem os
primeiros passos do logos discursivo: relação de alteridade, relação de
pluralidade, relação de negação entre o finito e o infinito, relação de
89
dependência, relação de possibilidade .

Logo, são essas relações de contrariedade existentes na afirmação primordial
da inteligência: o Ser é, que justificam o procedimento dialético, naturalmente
aporético, cujo exercício consiste em suprassumir as oposições na identidade
intencional da inteligência e do inteligível.
Esse procedimento filosófico da dialética foi retomado por Hegel no âmbito da
modernidade, em que se evidencia a primazia da subjetividade sobre o Ser. Para
superar a cisão moderna entre Entendimento (Verstand) e Razão (Vernunft), Hegel
resgata o longo trabalho do Espírito no tempo, por meio de sua tradução no
“Conceito” ou na Ideia, e articula dialeticamente o Lógico, a Natureza e o Espírito. O
caminho dialético hegeliano circunscreve-se
segundo uma linha horizontal de um desenvolvimento dialético no qual o
Princípio que é o Uno organiza o múltiplo segundo os estágios da sua
manifestação enquanto Espírito, quer dizer, organiza o múltiplo como
90
história .
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Esses dois modelos dialéticos, platônico e hegeliano são, para Lima Vaz,
homólogos, quanto ao télos do logos filosófico ordenador do múltiplo ao Uno. Em
Platão é o “Uno como Bem”, e em Hegel é o “Uno como Espírito”91, pelo qual Hegel
pensa “o espírito do tempo pensando-se como espírito”92.
Para ambos, a filosofia é, obedecendo a um mesmo designo, uma
interpelação crítica da cultura e uma restituição ontológica da sua
inteligibilidade essencial. A cultura, com efeito, realiza-se no tempo como
história do logos-da Razão- desdobrando-se no medium da contingência, da
desordem, e do não-sentido da violência e do erro. Assim sendo, a filosofia
aparece para Platão e para Hegel como a iniciativa, insensata aos olhos da
opinião mundana, de instaurar a sensatez da razão no medium histórico da
93
desrazão .

Os modelos dialéticos platônico e hegeliano, ao relacionar a filosofia com a
cultura, discorrem sobre a intrínseca relação entre a metafísica e a ética. Platão
procura instaurar a justa medida na desordem do mundo humano, enquanto Hegel
procura reconciliar as oposições que romperam a unidade ética da comunidade
humana. Importa, apresentar a interpretação vaziana sobre os principais pontos
dessa relação e que são pressupostos à sua Ética.
1. A philosophia practica platônica, herdeira da ética socrática em sua estrutura
metodológica e temática, segue a intuição primeira do conhece-te a ti mesmo, como
princípio para o reconhecimento do que mais importa para a vida que é a pergunta
fundamental: como devemos viver?
A resposta platônica a essa pergunta ética requer o procedimento dialético,
propriamente metafísico, porque ele pretende investigar o princípio último que
justifique racionalmente o bem viver. Platão não dá, segundo Lima Vaz, uma
resposta pontual à inquirição socrática da virtude-ciência, mas desenvolve em seus
Diálogos o methodos que eleva o problema do ethos e da práxis ao plano do logos
discursivo, e conduz à descoberta do princípio anipotético do Uno-Bem.
O problema do ethos e da práxis, transposto ao plano do logos filosófico e
de suas exigências, mostra-se assim solidário com uma concepção da
realidade total - propriamente como uma doutrina do ser verdadeiramente
tal, que Platão denomina ontos on, ou com uma ontologia das Ideias - e é
essa solidariedade entre o Bem e o Ser que permite a Platão propor o
94
primeiro grande modelo ético da história .
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Entre os vários caminhos que conduzem à interpretação da Ética platônica,
Lima Vaz opta por aquele que pressupõe a unidade socrática entre areté e razão, e
que concilia a liberdade da virtude com a necessidade da razão. Essa interpretação
pretende mostrar, com efeito, a resposta platônica à questão emblemática: “Como o
virtuoso, ou o homem bom e justo, sendo sábio, pode ser livre?”95
A reflexão platônica sobre a relação areté-razão insere-se, segundo Lima Vaz,
na metafísica da ordem, pela qual ele reflete analogicamente ou proporcionalmente
sobre o todo da realidade e, consequentemente, insere no “domínio do Ser” a práxis
humana e seus predicados éticos da liberdade e da sabedoria.
Tanto a ideia da liberdade quanto a ideia de sabedoria deverão definir-se
segundo alguma proporção e serão os termos dessa proporção ou analogia,
retamente definidos, que irão mostrar a compatibilidade e mesmo a
96
identidade na diferença das suas ideias .

Ora, o conhecimento da ordem das realidades ordenadas, implica o
conhecimento do bem que as unifica, conforme a sua proporcionalidade com o todo
do Ser, e em que cada realidade cumpre o que lhe é próprio na ordenação do todo,
Platão intui a presença de um princípio ordenador, a ideia suprema do Bem.
Semelhantemente, na práxis individual e social, devidamente ordenada, deve
existir um bem que unifique a vida comunitária. No Diálogo República “Platão é
levado a afrontar o problema do fundamento absoluto do bem humano, ou seja, a
propor uma metafísica do Bem, inscrevendo na primeira página da história da Ética
a referência às categorias metafísicas como constitutivas do pensamento ético”97.
Logo, é no nível metafísico que, segundo Lima Vaz, Platão encontra a resposta
ao problema da “conciliação entre a necessidade do Bem que emerge do discurso
da razão e da liberdade do agir dentro de uma filosofia da ordem”98, ou metafísica da
liberdade que se justifica a partir da Ideia do Bem.
A ideia do Bem, identicamente termo último e absoluto da ascensão
dialética, ou seja, do itinerário da Razão, e fim último do movimento da
práxis, ou seja, do caminho da Liberdade, mostra-se como fonte de toda
inteligibilidade e bondade e, por conseguinte, razão mesma da liberdade em
99
sua verdade, como atributo intrínseco do ser racional .
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O conceito de liberdade possui três dimensões na filosofia grega: a liberdade
de arbítrio, ou poder de agir segundo o simples arbítrio de cada um; a liberdade de
escolha precedida de uma deliberação da razão e a liberdade de autonomia que
consiste na identificação da liberdade com o Bem, resultando no perfeito domínio de
si mesmo (autarkeia).
Platão, na República, reivindica a liberdade de escolha como o verdadeiro
caminho que conduz à liberdade de autonomia. Com efeito, a liberdade de escolha
insere-se no dinamismo do logos e, por sua deliberação voluntária, ultrapassa o
nível da experiência sensível rumo à experiência inteligível, até alcançar o
conhecimento do Bem, “de cujo conhecimento deriva para todo o caminho da
liberdade a justificação racional de cada um dos seus passos”100.
Logo, é no nível metafísico que, segundo Lima Vaz, Platão encontra a resposta
ao problema da “conciliação entre a necessidade do Bem que emerge do discurso
da razão e da liberdade do agir dentro de uma filosofia da ordem”101. A Metafísica
constitui o horizonte último da Ética que, por sua vez, será “um avançar ao encontro
desse horizonte cuja linha extrema é traçada pela ontologia do Bem-Uno”102.
Ao elevar a práxis humana ao nível de uma metafísica da liberdade, Platão
insere a Ética na ‘necessidade suprema do ser’ e liga necessariamente a ciência dos
fins, a Ética, à ciência dos princípios, a Metafísica. Por outro lado, Platão abre
espaço para a constituição das ciências que regulam essa práxis - a Ética e a
Política - uma vez que a episteme deverá necessariamente elevar- se à teoria dos
Princípios, vértice da Metafísica de onde procede a sua inteligibilidade. O logos
epistêmico torna-se então, o fundamento do ideal grego da areté: “Logos e areté ou
‘verdade do ser’ e ‘excelência da vida’: eis aí a estrutura fundamental da primeira
grande construção metafísica da filosofia ocidental, e que é igualmente uma
construção ética”103.
Este é o horizonte em que se manifesta a ordem das razões para o encontro
entre a liberdade e a razão por meio do movimento dialético. Como afirma Lima Vaz:
A dialética ascendente tal como Platão a praticou, o fio que une a ordem
das razões em direção ao vértice onde logos e arete ou theoría e práxis
convergem na unidade Uno-Bem - livre necessidade da Razão e razão
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necessária da Liberdade - veremos os primeiros passos dessa ascensão
percorrerem justamente a trilha aberta pelo questionamento socrático sobre
a arete para elevar-se em seguida, através dos degraus sucessivos das
104
Ideias, até ao princípio anipotético do Todo .

Platão inicia o caminho transcendental a partir do ethos, do ideal históricocultural grego da areté que ensina o domínio sobre si mesmo (autarkeia), mas não
fundamenta as razões da liberdade na frágil e efêmera condição da moralidade
individual, ele as dirige ao logos presente no indivíduo “que, ao manifestar-se, o
eleva acima da sua condição mortal e revela a sua verdadeira natureza,
descerrando-lhe o horizonte da contemplação do Ser e do Bem”105.
Na experiência virtuosa, o indivíduo descobre, portanto, o espaço do logos, do
methodos que o conduzirá à ‘visão das Ideias e dos Princípios do ser’. A descoberta
e a interrogação ao logos manifestam, por sua vez, a disposição pessoal de se
deixar guiar por ele, e o caminho é dialógico e longo, pelo qual o interrogante
ascende metafisicamente à verdadeira episteme, a ciência das Ideias:
A ascensão metafísica pode ser empreendida por duas vertentes: a vertente
lógico-física que conduz ao eidos das realidades naturais, e a vertente
lógico-ética que conduz ao eidos das virtudes. Ambas elevam-se à ideia
como perfeição (eidos-areté) e convergem para a suprema unidade do
106
Bem-Uno (agathon-en) .

Logo, dos desdobramentos conceptuais da noção de areté, a metafísica
platônica dos Princípios se identifica com a metafísica da liberdade, ou seja, a Ética,
ciência do ethos, constitui a outra face da Metafísica.
Para Platão essa face permanece inteiramente voltada para a luz inteligível
que flui do absoluto do Bem, (agathón). Desta sorte a Metafísica, ciência
dos Princípios, se mostra como normativa para o caminho da liberdade.
Essa normatividade, constituindo-se como o fundamento último da Ética, irá
finalmente desvendar o sentido mais profundo da doutrina socrática da
virtude-ciência. Ela oferece igualmente uma indicação hermenêutica
segundo a qual o pensamento platônico pode ser interpretado como uma
Metafísica da liberdade, vem a ser, como uma Ética que se propõe
107
estabelecer a ciência como norma suprema do agir livre .

A dialética platônica segue duas linhas hermenêuticas em sua fundamentação
da areté: a linha descendente e a linha ascendente
a linha descendente que parte da hipótese da presença normativa da Ideia
e delineia de modo cada vez mais nítido contornos de um mundo de valores
orientado para a transcendência do Bem (República, VI-VII); e uma linha
ascendente que parte da descoberta da alma na sua situação dialógica e
colocada sob o signo da obediência socrática ao preceito délfico, linha que
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se desenrola até alcançar a essência mesma da alma, definida pelo seu
108
parentesco (suggéneia) com o inteligível e o divino .

Ensinar a virtude para Platão é, em consequência, educar para a liberdade. A
vida ética não é um dom da natureza, embora por ela condicionado, mas fruto de um
longo, difícil e, por vezes, doloroso processo educativo. Todos os caminhos da
episteme convergem para a descoberta do inteligível puro (to noeton), a Ideia do
Bem, fundamento da liberdade109.
No pensamento platônico, o exercício inteligível não é, por fim, apenas um
exercício intelectual, mas a principal exigência do filosofar como estilo e regra do
viver, pois Platão entrelaça definitivamente a Metafísica com a Ética ao afirmar o
conhecimento do ser como norma do agir.
2. A philosophia practica hegeliana foi objeto de profunda reflexão para Lima
Vaz e modelo para a construção do seu sistema ético. Com efeito, Hegel foi o último
filósofo fiel à tradição clássica, superando a “metafísica da subjetividade”, por meio
da dialética do Espírito Absoluto. Assim, Hegel resgata a intrínseca relação entre a
Metafísica e a Ética no seio do modelo historicista110 alemão dos séculos XVIII e
XIX. Dada a extensão do sistema ético hegeliano discorrer-se-á prioritariamente
sobre a interpretação vaziana da dialética da Liberdade presente na Filosofia do
Espírito Objetivo e que, segundo Lima Vaz, está diretamente ligada à reflexão de
Hegel sobre a cultura e corresponde ao “corpo conceptual da Ética hegeliana
propriamente dita”111.
No Sistema hegeliano, a Filosofia do Espírito Objetivo corresponde ao
resultado dialético da Ideia que se desdobrou sobre si mesma na Lógica, deu-se a si
mesma ao outro na exterioridade da Natureza e, agora, volta para si mesma na
108
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interioridade do Espírito. A realidade resultante desse processo exterior-interior da
Ideia como Espírito objetivo é a realidade em si mesma, ou melhor, como deve-ser,
uma vez que “a interioridade da Ideia como Espírito só é real como autoreconhecimento na ação ou nas obras concretas com que o Espírito realiza a Ideia
no tempo e na história”112.
Ora, para Hegel, a noção de Ideia equivale à noção de Liberdade,
autodeterminação, ou seja, ela “é a identidade que permanece e se afirma em seu
fazer-se outro”113 e somente ao se fazer outro a Liberdade concretiza-se no tempo e
o qualifica como um tempo histórico. Por sua vez, “a História, em seu conceito, não é
senão a Liberdade - a Ideia - que se realiza no tempo conferindo-lhe a estrutura de
tempo propriamente histórico. Ela é, essencialmente, a objetivação do Espírito
livre”114, a concretização da Ideia no tempo, por meio das obras históricas.
Lima Vaz resgata o sentido hegeliano de Direito (das Recht)

115

, no qual se

estabelece “a estrita relação entre o dever moral que é o direito da vontade
subjetiva, e o direito da vontade objetiva que se efetiva como dever objetivo nos
costumes e no ethos”116. Nesse sentido, Hegel estabelece uma intrínseca relação
entre o jurídico e o ético na existência efetiva da Liberdade ou na vida ética. Daí o
seu empenho em desenvolver dialeticamente a existência efetiva da Liberdade na
Filosofia do Espírito Objetivo ou na Filosofia do Direito.
Como a existência livre é por definição um dever-ser, a Ética hegeliana
consiste em mostrar as diversas formas em que esse dever-ser se manifesta na
história. Ele organiza o seu programa ético em três momentos pelos quais o sujeito
vai progredindo dialeticamente em sua consciência de liberdade:
O Direito no sentido jurídico estrito, a Moralidade, a Vida ética concreta ou
Eticidade, cada um deles significando um estágio sempre mais avançado no
117
caminho da realização efetiva da Liberdade .

Esses três momentos correspondem à estrutura da dialética da Liberdade
hegeliana e manifestam a sua progressão imanente por meio da dinâmica do
conceito que particulariza o universal, dissolvendo-o e afirmando-o na singularidade
112

EF IV, p. 389.
Ibid.
114
Ibid.,V, p. 389.
115
“Não é o ‘direito’ no sentido limitado de realidade jurídica, mas é o existir abrangente de todas as
determinações da liberdade” (Ibid., p. 390).
116
Ibid.
117
Ibid., p. 391.
113

49

concreta da história. “A Dialética é, pois, a ‘alma’ do conteúdo que produz e faz
avançar no discurso sua razão imanente”118 e, ao mesmo tempo, determina a Ideia
como ‘forma de existir’ nas diferentes ‘figuras’ históricas. O que interessa a Hegel
não é, todavia, a cronologia histórica das ‘figuras’, mas a necessidade imanente do
desenvolvimento do conceito, uma vez que ele não separa teoria e prática: “A teoria
do Espírito Objetivo ou do Direito sendo uma dialética da Liberdade (ou do dever-ser
do Espírito) é, por definição prática”119.
A dialética da Liberdade hegeliana pretende, portanto, explicitar as razões
teóricas e práticas que permitem e asseguram a convivência humana e se
denominam como leis da liberdade. Para Hegel, “a filosofia pensa o que é, pois o
que é, é a Razão. O que é não é o fato bruto, o poder ou a força que
momentaneamente se impõem na história”120. A filosofia pensa a efetividade racional
da história presente no existir individual-comunitário e manifestada na presença do
ethos. “Sem a presença da Razão como enteléqueia ou alma do seu vir-a-ser, o
desenrolar empírico da história mergulharia no puro aleatório ou no absurdo”121. A
Filosofia do Espírito Objetivo reflete, por conseguinte, sobre a realidade como ela
deve-ser, ou melhor, como a Liberdade se efetiva historicamente.
No Prefácio da Filosofia do Espírito Objetivo, Hegel aponta para a estrutura da
dialética da liberdade, ou para a realização racional do Espírito em seu
desdobramento histórico. Não é uma estrutura cronológica, mas dialética:
O desenho desse roteiro, como Hegel explicara (PhR, par. 31-32) não
segue uma linha histórica mas uma ordem dialética, que obedece ao
percurso da Ideia na Lógica. Aqui é a Ideia da Liberdade formalmente
considerada como tal, que, em sua realização efetiva, passa pelo momento
da imediatez ou da Lógica do Ser no Direito abstrato, pelo momento da
mediação reflexiva ou da Lógica da Essência na Moralidade, e alcança
finalmente o momento da imediatez mediatizada ou da identidade do Ser e
122
da Essência da Lógica do Conceito de Eticidade .

O momento do Direito abstrato compreende a realização da Ideia de Liberdade
na experiência imediata vivida pelo indivíduo no cotidiano de sua existência, pela
qual ele se relaciona com as coisas e com a comunidade à qual pertence. “O
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indivíduo é, aqui pessoa no sentido puramente jurídico, situando-se no plano de uma
universalidade abstrata”123.
O momento da Moralidade corresponde à experiência particular do indivíduo,
que, em sua subjetividade infinita para-si, reflete sobre a relação entre a Liberdade
objetiva, a lei e a Liberdade subjetiva do Eu e se conscientiza de sua dimensão
moral:
Na esfera da Moralidade, portanto, a ação moral se manifesta nas atitudes
que recebem sua especificação ética a partir do próprio sujeito: o propósito,
a intenção, o bem, e o mal, segundo a Enciclopédia; o propósito e a culpa, a
intenção e o bem, o bem e a consciência do dever, segundo a Filosofia do
124
Direito .

O momento da Eticidade compreende o exercício concreto da vida ética ou a
realização da Liberdade. Segundo Lima Vaz, Hegel retoma o conceito platônicoaristotélico de Bem, pelo qual a Liberdade se quer a si mesma e que o indivíduo
deve realizar como seu fim:
Desse modo, a substância ética ou o ethos é saber de si mesma na
consciência-de-si dos indivíduos que se constituem, enquanto tais, em
indivíduos éticos. Existindo na substância ética, o indivíduo se submete
livremente ao sistema de seus deveres dando à sua ação, ao cumpri-los, a
qualidade da virtude (Tugend) e participando, assim, do universo ético dos
costumes (Sitten). Tal é o indivíduo ético que será propriamente o sujeito
125
concreto dos momentos da Eticidade .

Na interpretação vaziana, no momento singular da Eticidade (Sittlichkeit),
síntese entre o Direito abstrato e a Moralidade, Hegel, de fato, está pensando na
realização da Ideia do Bem platônica “tanto na vontade refletida em si mesma como
no mundo exterior, ou seja, nos outros sujeitos”126. A Eticidade hegeliana, portanto,
retrata o ethos clássico enriquecido pela experiência cristã do livre-arbítrio e da
consciência moral e pela experiência moderna da sociedade civil, ao compreender a
Liberdade como concretamente realizada.
O pensamento hegeliano sobre a dialética da Eticidade, segue um ritmo
ternário: Família, Sociedade Civil e Sociedade Política ou Estado:
A Família ou o Espírito natural correspondem à lógica do Ser, a Sociedade
civil ou o Espírito em sua cisão e aparição (Erscheinung) correspondem à
lógica da Essência, o Estado enfim ou o Espírito em sua liberdade objetiva e
127
universal corresponde à lógica do Conceito .
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Esses três momentos dialéticos retratam o processo crescente na consciência
de liberdade nos níveis individual e comunitário. A experiência familiar retrata a
participação do indivíduo no universal abstrato ou num “ethos enraizado
imediatamente na Natureza”. A experiência social particulariza o indivíduo, fazendoo separar-se da imediatez natural familiar pela reflexão sobre o ethos dividido entre
o “sistema das necessidades” e a “regulação desses interesses pela administração
da justiça (privada) com seus instrumentos”. E a experiência política efetiva a
síntese entre a universalidade abstrata e a particularidade moral, pela singularidade
concreta, em que o indivíduo “reencontra a universalidade agora na forma da
singularidade de seu existir como indivíduo universal: universalidade concreta do
indivíduo como cidadão”128.
Como vemos, a Filosofia do Espírito Objetivo expressa a realização da
Liberdade, ou do Espírito no tempo em seus momentos dialeticamente articulados,
e, como as razões da Liberdade são sempre normativas, a Filosofia do Espírito
Objetivo é, essencialmente, uma Ética. De outro lado, o Espírito é estruturalmente
um Nós, como afirma Lima Vaz:
Expor as formas de racionalidade prática ou de dever-ser desse Nós em
níveis sempre mais universais de efetivação da Liberdade, tal o propósito da
Filosofia do Espírito objetivo ou do Direito, até alcançar, no domínio da
Liberdade histórica, o estágio mais elevado do Sistema como pensamento
129
da Liberdade .

E é dentro desse pensamento de Liberdade que, segundo Lima Vaz, Hegel
insere o indivíduo, que vivencia em si mesmo o “Espírito subjetivo que lhe impõe o
imperativo teórico-prático de realizar-se objetivamente pela ação, ou seja, realizar-se
historicamente como um Nós”130. Logo, a Filosofia do Espírito Objetivo descreve
conceitualmente o itinerário desse Nós “desde a universalidade abstrata do
reconhecimento através das coisas (Direito Abstrato) até a universalidade concreta
do reconhecimento através do consenso das liberdades (Estado ou sociedade
política)”131.
Daí o sentido eminentemente ético da política em Hegel. A sociedade política,
com efeito, é “a forma mais alta que a humanidade histórica alcançou no
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cumprimento dessa tarefa, a única que a define como lugar privilegiado de
manifestação do Espírito, ou seja, da realização efetiva da Liberdade”132.
Para Lima Vaz, a realização do conceito do Espírito prático - a Liberdade - na
história, não é, contudo, o fim da ação do Espírito, porque “o conceito do Espírito
tem sua realidade no Espírito”, por conseguinte, a inteligência não se prende à
finitude histórica, mas eleva-se para o “Espírito enquanto Espírito”, ou para o Espírito
Absoluto.
Com a filosofia ética hegeliana chega a seu termo o paradigma ético iniciado
por Platão, que tinha como fundamento a Razão, enquanto totalidade do real. Para
esse paradigma,
o agir humano, essencialmente livre, só é pensável dentro da unidade de
um pensamento que englobe o Todo da realidade e que permita, pois, ao
sujeito da ação - ao homem histórico – referir a essa realidade que o
133
transcende o fundamento de suas normas e nela descobrir seus fins .

Ora, a fragmentação da Razão em várias racionalidades no período póshegeliano tornou problemática essa expressão de Razão universal, como
fundamento normativo ao agir humano. Para Lima Vaz, o resultado dessa
fragmentação da Razão foi a problemática e confusa crise do pensamento ético
atual, “no momento em que mais urgente se faz sentir, em meio à crise de nossa
civilização, a necessidade de uma Ética universal ao menos em seus princípios”134.
Esta problemática suscita em Lima Vaz, uma “atenção” sobre a práxis moderna.

2.4 “Pensamento” sobre a práxis moderna

A segunda dimensão do ato filosófico de Lima Vaz é “pensar” o tempo
presente, circunscrito na denominada metafísica da subjetividade135, que durante os
132
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últimos quatro séculos tem inovado determinantemente o horizonte cultural
ocidental, pela imposição de um novo modelo simbólico sedimentado na imanência
da práxis humana. E é justamente o modo pragmático dessa transição cultural que
nega a dimensão transcendental da práxis que chama a “atenção” de Lima Vaz e o
motiva a refletir sobre o fundamento histórico, teórico e prático dessa práxis, sobre a
relação entre Cristianismo e cultura e sobre a crise ética da primeira civilização
universal.
O pensamento antropológico-ético vaziano questiona os fins da práxis
moderna, na tentativa em compreender como esses fins qualificam o homem em sua
atividade teórica de compreensão e explicação da realidade e em sua atividade
técnica transformadora do mundo. Em primeiro lugar, tratar-se-á de mostrar porque
Lima Vaz posiciona-se criticamente em relação à práxis moderna e posteriormente
situar a problemática da Comunidade ética.

2.4.1 Filosofia crítica da Práxis Moderna

A centralidade ética da filosofia de Lima Vaz em relação à visão metafísica do
ser humano objetiva resgatar o sentido da transcendência do espírito humano,
fundamento indispensável à existência ética. Este resgate é feito a partir da reflexão
atenta e metódica das “razões imanentes ao ethos nas suas realizações
históricas”136. Semelhante a Aristóteles e Tomás de Aquino, Lima Vaz está convicto
da racionalidade intrínseca ao ethos, e semelhante a Platão e Hegel, ele a pensa
dialeticamente, para superar a racionalidade subjetivista moderna.
Trata-se, com efeito, de mostrar o desdobramento do movimento expressivo do
“Eu sou” na história, como liberdade para o bem, ou como expressão da ação
concreta do sujeito que decide e escolhe os meios “para a consecução dos fins, no
horizonte também concreto dos valores e normas do ethos de determinada
cultura”137. Lima Vaz parte da racionalidade intrínseca ao agir humano, da razão
antropocêntrica do real: o homem, enquanto subjetividade, é a fonte de sentido para tudo”. (Cf.
Manfredo OLIVEIRA, Ética e sociabilidade, p. 89).
136
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prática que move o sujeito a refletir, decidir e agir em vista do melhor para si e para
os outros, do bem individual e comunitário, e que o faz membro da cultura valorativa
à qual pertence. Ele está convicto de que na cultura ocidental “o destino da Ética
está irrevocavelmente ligado ao destino da Razão”138. O seu pensamento defrontase, em consequência, com a práxis moderna fundamentada no “quiasmo
lógico”139da autonomia do sujeito, da razão e da experiência, que nesses últimos
quatro séculos, vem implantando no Ocidente um novo projeto cultural.
Este

novo

projeto

cultural

emerge

historicamente

nas

profundas

transformações das concepções e das práticas culturais ocidentais ocorridas no
século XVII, pelo advento de uma nova forma de Razão, como afirma Lima Vaz:
Com efeito, é no início desse século que uma nova forma de Razão e um
novo estilo de prática racional que irão caracterizar a profunda originalidade
da revolução científica galileiana e das revoluções filosóficas
protagonizadas por Descartes e Hobbes, emergem das longas preparações
140
medievais e renascentistas .

O protagonista dessa nova forma de Razão foi René Descartes (1596-1650),
que intuiu a criação de uma ciência unificadora das três dimensões do saber,
distintas por Aristóteles em saber teórico, prático e poiético. Essa nova ciência
deveria integrar “teoria e ação a partir do mesmo e indubitável fundamento”141, o
Cogito e, por conseguinte, deveria ser ‘una’ “pelo sujeito que a constrói, una pelo
método da sua construção, una enfim pela ordem racional de suas partes”142.
Descartes ao eleger o Cogito como expressão da auto-evidência existencial do
sujeito pensante, e a matemática como a primeira ciência, sede de certeza e
verdade indubitáveis, fundamenta teoricamente o pensamento ocidental, porque
impõe a necessidade histórica da construção de um novo universo racional segundo
o critério matemático de simplicidade e de conexão lógica entre os seus elementos.
Para Lima Vaz, o Discurso do Método explicita a organização do saber cartesiano, a
partir da noção de mathesis universalis:
Nele o ideal da mathesis universalis se manifesta seja na sua gênese na
história de um espírito, seja na exposição do método que tornará efetiva a
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sua existência como ciência e como sabedoria, seja na ordem dessa
143
efetivação do método a partir do fundamento .

A novidade desse saber está na natureza do seu sujeito, o homem, e do seu
método empírico formal, como afirma Lima Vaz: “a razão moderna se define desde o
início como um conhecimento que procede por meio de hipóteses e deduções e por
verificação experimental”144, originando um tipo de ciência que procede por regras
predeterminadas e que permite uma homologia entre o sujeito que idealiza ou
projeta e o objeto idealizado e produzido.
Nessa nova forma de racionalidade o sujeito é dotado de uma atividade de
conhecimento essencialmente construtora que objetiva a realidade de acordo com a
sua subjetividade. Dessa forma, o sujeito manifesta-se como o fundamento da
objetividade de todas as coisas, que passam a existir na medida em que são
planejadas e produzidas para sua autodeterminação e a sua auto-realização. Essa
correlação entre a razão construtora do sujeito e a inteligibilidade construída do
objeto é determinante para a constituição das novas formas de racionalidade
modernas pós-metafísicas, que estendem o procedimento hipotético-dedutivo, a
modelização e a verificação experimental a todos os campos da realidade, como
afirma Lima Vaz:
Tal será o traço mais marcante da subjetividade moderna que se estenderá
da ciência e da filosofia à ética, à política, às práticas sociais e mesmo à
religião e encontrará sua expressão histórico-cultural na ideologia do
145
individualismo .

Ora, em um mundo matematicamente ordenado, “qual o lugar para a
liberdade?” Esta questão proporciona a Lima Vaz a reflexão sobre o significado da
vertente metafísico-ética do cartesianismo. A dúvida metódica de Descartes ao
envolver em sua crítica o ethos historicamente construído, situa a Ética ao plano do
contingente, da ‘urgência da vida’, invertendo assim, a ordem dos conceitos em vista
da fundamentação racional do ethos que é a tarefa própria da Ética:
Na Ética antiga, o ponto de partida é o ethos vivido cujas razões o saber
ético explicita, ordena e comprova sendo, como tal, oferecida à liberdade do
sujeito. No projeto da Ética cartesiana, a razão, tendo alcançado a verdade
do Mundo e do Homem, manifesta-se como liberdade na constituição de um
ethos pensado e, portanto, plenamente racional que pode e deve ser vivido
146
como sabedoria .
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Esse ideal cartesiano da adequação entre o saber (theoria) e o agir (práxis)
constitui o novo paradigma ético ocidental e nele emerge também, segundo Lima
Vaz, a grande aporia deste pensamento, qual seja, a tensão entre imanência e
transcendência, ou a relação entre a Razão e a História, uma vez que a historicidade
do homem não pode “ser obra apenas da razão poiética”147. O pensamento
cartesiano embora em uma forma qualitativamente nova de pensar, não rompeu,
contudo, com a tradição metafísica, ao reconhecer no “livre-arbítrio a infinitude que o
torna em nós a expressão adequada da imagem de Deus”148. Descartes optando
pela transcendência, reconhece
a irredutibilidade da liberdade à razão e a soberania absoluta da Liberdade
infinita sobre a ordem das razões. Tal a gravidade ontológica da ideia do
Infinito positivo instalada no próprio centro do projeto cartesiano de uma
nova ciência. Inata à nossa mente, ela atesta com evidência a presença em
nós do termo de uma relação causal que nos conduz necessariamente à
149
afirmação da existência de Deus como Ser infinito e sumamente perfeito .

Tal é o novo horizonte metafísico voluntarista aberto pela filosofia da
subjetividade, que une a liberdade finita à Liberdade infinita. Doravante esta
metafísica da Liberdade será o pressuposto necessário para uma “concepção radical
da autonomia do ser livre”150, que é absoluta em Deus, Liberdade positivamente
infinita e relativa no sujeito, liberdade potencialmente infinita submetida à
contingência da história. Descartes inicia no Ocidente um novo ciclo civilizatório,
uma nova ideia de homem e uma nova moral teórico-poiética. No tratado Les
Passions de L’âme, ele descreve, como mostra Lima Vaz, a figura do generoso
como a expressão concreta dessa moral:
A moral de uma razão que é, indissoluvelmente, bem pensar e bem fazer,
ou razão teórico-poiética, mas consciente das limitações impostas pela
relatividade dos tempos e das situações, Descartes propõe um tipo ideal de
humanidade herdeiro de um longo passado e, ao mesmo tempo, emergindo
com traços inteiramente novos da profunda revolução na continuidade da
tradição filosófica operada exatamente pela metafísica cartesiana da
151
subjetividade .

A metafísica da Liberdade cartesiana constitui, portanto, o fundamento prático
da modernidade, e se Descartes não rompeu com a tradição filosófica,
reconhecendo a transcendência da Liberdade infinita, como origem das verdades
que asseguram o reto uso da razão na ordem do agir, Thomas Hobbes (1588-1679),
147
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determinantemente excluiu qualquer abertura para a metafísica da liberdade,
priorizando a metafísica do corpo, isto é, a explicação das “coisas humanas” a partir
do mecanicismo e da lei da inércia. Hobbes rejeitou, com efeito, a teleologia do Bem,
fundamento da Ética clássica, e iniciou uma Ética empirista propondo “a explicação
do agir ético pelo método hipotético-dedutivo, segundo o modelo da geometria
euclidiana”152.
Para Lima Vaz, o domínio da práxis revelou-se, porém, irredutível à
racionalidade matemática da physis e, portanto, a Ética moderna teve que buscar na
subjetividade o seu princípio lógico e ontológico, constituindo-se uma Ética
autonômica ao fazer do sujeito o legislador moral, em contraposição à Ética
ontonômica clássica, que mediatizava o ser objetivo pela ‘reta razão’ (orthos logos) e
era a fonte da moralidade.
A primazia da autonomia moral do sujeito na Ética moderna implica, por sua
vez, os problemas éticos hodiernos da constituição da Comunidade ética,
particularmente, o problema da passagem do eu ao nós porque ela exige o exercício
da vida ética e do agir ético, que tem lugar, necessariamente, “na realidade objetiva
do ethos, ou seja, na vida ética de uma comunidade histórica”.153Como na sociedade
moderna a Comunidade ética ocupa, contudo, uma posição subordinada e
secundária devido à centralidade da autonomia do sujeito e da natureza poiética do
seu agir, esta inversão provoca,
uma cisão na estrutura teleológica do agir ético entre o fim do sujeito (finis
operantis) e o teor objetivo da realidade enquanto termo da intenção
subjetiva do sujeito (finis operis), dando origem a um permanente conflito
entre as chamadas ‘moral de intenção’ e ‘moral do objeto’. Ao reaparecer no
pensamento ético contemporâneo, por exemplo, no chamado
‘consequencialismo’, a teleologia é pensada segundo um esquema de
racionalidade técnica e assume as características da finalidade racional de
154
um projeto técnico .

As

racionalidades

éticas

modernas

situando-se

no

espaço

lógico-

epistemológico julgam encontrar na subjetividade a exigência da universalidade
como transcendentalidade e discurso, e abandonam a estrutura teleológica do agir
ético. Ora, segundo Lima Vaz, é justamente o abandono da metafísica pelas
racionalidades éticas que dificulta na modernidade a passagem do agir ético
individual ao consenso da Comunidade ética, uma vez que elas terão de explicitar
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a universalização da norma ética a partir da finitude, da contingência, da
situação e do livre arbítrio do sujeito. Ora, a universalidade só pode ser
definida em termos de razão e a razão é universal exatamente em sua
155
homologia com o ser, vale dizer, na sua intencionalidade transempírica .

Então, como as racionalidades éticas seguem os modelos lógicos que lhes são
inerentes, elas procuram mediar logicamente a autonomia do sujeito e o universal da
razão ética (as normas e os valores), admitindo o acolhimento pela Comunidade
ética, da universalidade de uma razão capaz de obter o consenso de todos os seus
membros e que expresse em sua normatização a autonomia do sujeito que nela se
reconhece. Afirma Lima Vaz: “busca-se, pois, uma estrutura lógica adequada que
assegure à racionalidade ética sua função de fundamentar e explicar a um tempo o
agir ético do indivíduo e a estrutura ética da comunidade”156.
Para Lima Vaz esse procedimento lógico das racionalidades éticas modernas
rompe, de fato, com a acepção original da ciência do ethos, que tinha como função
explicitar e organizar as razões imanentes no ethos e que manifestava a essência
ética do homem. Ora, pensando aristotelicamente, Lima Vaz afirma que “a essência
ética não se descobre no simples exercício da razão discursiva ou calculadora. Ela
designa a presença no ser natural do homem - razão, liberdade, sensibilidade - do
imperativo de um dever-ser que lhe impõe a tarefa indeclinável de realizar a sua vida
no bem”157.
Enfim, para Lima Vaz, o procedimento lógico das racionalidades éticas
modernas negligencia a experiência do sujeito ético em seu desafio de integrar-se
racionalmente na Comunidade ética e, por conseguinte, deixa por resolver o
problema ético fundamental, que é o exercício permanente da razão prática no
sujeito ou o exercício da consciência moral.
Após explicitar a fundamentação histórica, teórica e prática da práxis moderna,
Lima Vaz posiciona-se criticamente sobre o seu pragmatismo, mecanicismo e
niilismo, e sobre as mudanças ocorridas na relação entre homem-natureza e
natureza-cultura devido à cisão entre Cultura e Ética.
A reviravolta antropocêntrica e a absolutização da práxis na modernidade
interferem diretamente na relação homem-natureza, pois, desde então, a natureza
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passou a ser objeto da experiência científica e da transformação técnica, na
dinâmica incessante de novas descobertas e na produção ilimitada de objetos, de tal
forma que a práxis tecnocientífica foi se tornando a única medida e o único valor
aceitos pela sociedade moderna.
Por sua vez, a transformação da natureza em artefatos materiais ocupa
definitivamente o espaço cultural moderno tornando problemática a relação
natureza-cultura. Doravante é a cultura materializada que ocupa o centro da
cosmovisão do homem moderno, que progressivamente abandona a dimensão
prática da visão clássica do fim do agir humano, que era agir segundo o bem, para
exercer a dimensão poiética de produção e consumo de objetos. O predomínio do
funcional e do operacional expande-se, então, para todas as dimensões do ser
humano, circunscrevendo o sentido das relações intersubjetivas dentro dos
parâmetros da dialética produzir-consumir.
À medida que essa cultura objetal se globaliza, a estrutura simbólica do “credo
cristão”, que durante quinze séculos foi o paradigma simbólico do Ocidente, vai
perdendo a sua significação normativa na vida dos sujeitos. O fenômeno crescente
do retraimento da fé cristã e o avanço prodigioso da tecnociência, unida ao modelo
capitalista de produção, fizeram com que a cultura moderna se tornasse o novo
horizonte simbólico significativo do ser e do agir humanos.
Todavia, o caráter eminentemente material da cultura moderna, que reduz a
experiência humana à dinâmica produzir-consumir, e a sua indiferença diante das
outras dimensões da vida, fizeram com que ela se tornasse um problema filosófico.
Para Lima Vaz, essa problemática cultural reveste-se de um conteúdo original, uma
vez que expressa a nova consciência que o homem moderno tem de si mesmo e do
poder transformador de sua práxis.
O que se tornará problemático para o homem moderno não é a cultura
enquanto se sobrepõe à natureza como mundo humano do ethos, dos
costumes e da lei, tal como a compreendia o homem grego. É a cultura
entendida como razão ativa, que avança sobre a natureza oferecida aos
seus projetos, para transformá-la, criando assim um mundo humano em
face do qual não deverá subsistir, em princípio, uma natureza independente
158
ou indiferente .

A originalidade do projeto cultural moderno está, portanto, justamente na
postura indiferente diante do ethos multissecular ocidental, que como Bem (agathón)
158

EF III, p.108.

60

era a morada (oikos) do homem e dava um sentido à sua existência e ao seu agir
individual e social como pensavam Aristóteles e Tomás de Aquino, para aventurarse na imanência materializada da tecnociência, o que leva Lima Vaz questionar:
Que destino espera o homem lançado na aventura da tecnociência? Quais
os fins de uma cultura que tem como matriz a razão científica e que deve
submeter aos padrões de racionalidade dessa matriz todas as suas obras
159
em todos os seus campos: ético, político, artístico, religioso?

Destarte, o olhar filosófico de Lima Vaz volta-se para a imanentização absoluta
da práxis humana e dos seus fins, e para o avanço incontrolável da tecnociência,
que, tendo transformado a natureza, penetra sutilmente a alma humana em seu
modo de pensar e de querer, e afirma que é no ínterim desse fenômeno histórico
que desponta a necessidade filosófica de repensar a “identidade perdida” da cultura
ocidental.
Com efeito, é nesse momento que a antiga interrogação sobre o estatuto
ontológico e a instância ética da natureza parece retornar com uma
160
radicalidade jamais experimentada .

Os múltiplos movimentos sociais que atualmente têm suscitado um maior
cuidado com a natureza, a intensiva campanha educacional em defesa do meio
ambiente, os acordos internacionais em prol da defesa do ecossistema etc,
demonstram a sensibilidade com a vida no planeta terra e, ao mesmo tempo,
mostram a insatisfação com uma cultura voltada para os interesses particulares e
que, de uma forma ou de outra, ameaça a própria sobrevivência humana. Esses
fenômenos sociais apontam para o problema do sentido, dos valores e dos fins da
aventura humana sobre a Terra.
Trata-se, convém repeti-lo, de um fenômeno de civilização, pois é o próprio
sistema objetivo das ideias, dos critérios de avaliação e das representações
que organiza o espaço simbólico da modernidade, a mostrar-se incapaz de
propor a ideia de uma ordenação axiológica e teleológica do problema
cultural - na ideia de valores e fins que sejam consensualmente e
161
universalmente aceitos .

Devido ao obscurecimento dos fins e a generalizada incerteza sobre o sentido
da sua própria existência, o projeto cultural moderno vivencia atualmente a sua
crise. É uma crise realmente original, pois não se refere à carência de bens
materiais, mas efetiva-se em meio à superabundância de bens materiais que
obscurecem o verdadeiro sentido do conviver comunitário, este, em sua essência,
reivindica outra interpretação da realidade enquanto realidade do sentido, ou a
159
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verdadeira realidade, que é, segundo Lima Vaz, a realidade dos valores, dos fins,
enfim, a realidade do ethos ou a Comunidade etica. Ele volta, portanto, o seu “olhar”
filosófico para o grave problema da Comunidade ética, visivelmente presente na
sociedade contemporânea, pela separação entre a Cultura e a Ética.

2.4.2 O problema da comunidade ética

A Comunidade ética, como horizonte do sentido das relações intersubjetivas, é
um problema filosófico atual que reflete a crise ética da sociedade contemporânea.
Esse problema situa-se no âmbito da separação moderna entre a Cultura circunscrita no âmbito “material” da práxis - e a Ética, que tendendo para o universo
dos valores, normas e fins, circunscreve-se no âmbito “espiritual” da práxis. A
dicotomia moderna entre Cultura e Ética é geradora dos inúmeros conflitos
individuais e comunitários vigentes na contemporaneidade, seja no nível particular
seja no nível universal da relação intersubjetiva. Daí, a centralidade ética da filosofia
vaziana em seu diálogo com a modernidade, objetivando apontar novas
perspectivas e novos desafios para a solução da crise espiritual da sociedade
hodierna.
A cultura ocidental cosmopolita foi a única cultura que conseguiu expandir
universalmente a sua ideologia, os seus instrumentos e os seus símbolos, contudo,
como as suas dimensões econômicas, sociais e políticas expressam a dimensão
lógica do agir humano sem levar em conta a dimensão teleológica desse agir, a
cultura moderna é uma cultura em crise de seu próprio sentido, que se expressa,
sobretudo, como uma crise ética.
A reflexão vaziana sobre essa crise aponta, justamente, para o paradoxo de
uma cultura universal aética e procura, portanto, diagnosticar os traços essenciais
dessa crise, a fim de descobrir os pontos críticos em torno dos quais se aglutinam os
seus problemas. Ao problema da cultura, com efeito, entrelaçam-se as dimensões
do econômico, do social, do político e do ético.
Lima Vaz enfatiza, primeiramente, a intrínseca relação entre a cultura e o
ethos, ao analisar o sentido valorativo inerente à ação criadora do homem que é,
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simultaneamente, axiológica e axiogênica. A cultura possui, com efeito, duas faces:
“a face objetiva, enquanto ela é pragma ou obra do homem e a face subjetiva,
enquanto é práxis ou ação humana”162. Ora, a face objetiva corresponde à dimensão
axiológica da ação, porque a obra humana é sempre portadora de algum valor,
enquanto a face subjetiva corresponde à sua dimensão axiogênica, uma vez que
ação humana é sempre geradora de valores.
Desta feita, a cultura é, de fato, o natural refletido, a expressão da inteligência e
do fazer humanos, e o ethos é a versão humana da natureza, que confere ao fazer
humano a sua dimensão ética. Consequentemente, o ethos é co-extensivo à
cultura163. Como ethos a cultura é a casa do homem, o espaço onde se dá a
interrelação sujeito-natureza e onde o homem cria os seus símbolos, as suas
normas e os fins que o direcionam historicamente. Assim, a cultura simbólica é
essencialmente ética ou ponto de convergência de todas as razões humanas que
duram através do tempo, e “o ethos é a alma da cultura viva”164.
Lima Vaz percorre os elos da relação teórica entre história e cultura e cultura e
ethos para atingir o cerne da crise cultural moderna. Ora, o projeto cultural da
modernidade com pretensões universalistas objetivou criar um novo mundo, uma
nova cultura e um novo ethos, no entanto, o que se observa é a queda de suas
grandes utopias revolucionárias: “Ilustração, Progresso, Sociedade sem classes,
Sociedade da afluência”165 e o grande vazio ético ou o niilismo ético e a contradição
vivida do não-sentido.
A cultura moderna, de fato, difundiu universalmente a sua face material, mas
não “logrou infundir nessa universalidade a alma de um ethos que fosse o princípio
vital da sua unidade e do seu sentido”166. Este é o seu grande paradoxo, pois a
práxis histórica e social do homem moderno justifica a extraordinária expansão da
cultura, por meio dos êxitos da ciência e da técnica e do modelo econômico do qual
162
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elas são as maiores forças produtivas, mas ao mesmo tempo, gera a “incerteza
sobre as suas razões e sobre os seus fins, para além da simples acumulação de
objetos e da satisfação obsessiva de necessidades multiplicadas”167.
A modernidade na medida em que efetiva universalmente a sua base material,
deve reconhecer igualmente, segundo Lima Vaz,
a sua incapacidade de tornar essa civilização eticamente universal, regida
por valores e guiada por fins cujo conteúdo e cuja normatividade sejam
demonstrados
também
como
universais
e,
portanto,
aceitos
consensualmente, ao menos como princípio, por artífices e beneficiários da
168
nova civilização-mundo .

Para descobrir a razão profunda da inadequação entre a universalidade efetiva
e a universalidade normativa da modernidade, Lima Vaz retorna à originária e
fundamental dialética grega do mensurante-mensurado169, pela qual Aristóteles
enfatiza a singularidade da ação humana em ser o métron das coisas. Aristóteles
estabelecia, com efeito, uma dualidade na estrutura da ação humana, diferenciando
o objeto da práxis, como agir e o objeto da poíesis, como fazer.
No primeiro momento da dialética estrutural da ação prática e da ação poiética,
a primazia é do sujeito que nega o natural do objeto e lhe dá uma significação a
partir de sua intencionalidade. O segundo momento expressa a negação da
negação, pois assinala a negação da primazia do sujeito pela imposição da verdade
do objeto significado, que, dado o seu processo inteligível, nega a contingência
empírica da atividade do sujeito, resultando na suprassunção da dialética sujeitoobjeto e na efetivação da obra propriamente humana, síntese dialética entre a
natureza do objeto e a operação do sujeito.
A obra humana constituída pela tensão entre sujeito-objeto é, para Lima Vaz, a
realidade simbólica, histórica e social do ethos que se manifesta como o espaço
humano da práxis e não é simétrico ao espaço das formas naturais, mas sua
dissemetria se manifesta
nesse excesso do símbolo pelo qual a realidade é submetida à sua norma
mensurante: ela deve ser para o homem tal qual o símbolo a significa.
Enquanto produtora de símbolos, ou enquanto portadora da significação do
seu objeto, a ação manifesta desta sorte uma propriedade constitutiva da
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sua natureza: ela é medida (métron) das coisas e, enquanto tal, eleva-se
170
sobre o determinismo das coisas e penetra o espaço da liberdade .

Somente no espaço teleológico da liberdade, os sujeitos e os grupos
organizados aceitam medir a sua práxis segundo o critério transcendente que rege a
relação intersubjetiva, que são as normas, os valores e os fins. Este foi o modelo
ético estabelecido no Ocidente desde a origem da Ética até à revolução cartesiana.
A reviravolta metafísica da subjetividade imanentiza no sujeito o princípio
teleológico da liberdade e desestrutura a síntese dialética da oposição entre a práxis
e a realidade. O homem torna-se, em consequência, “o lugar conceptual originário e,
ao mesmo tempo, o termo do movimento de transcendência no qual é
suprassumida, no nível dos valores, normas e fins, a oposição entre a práxis e o seu
mundo enquanto oposição desenhada no plano empírico e contingente da ação”171.
A práxis moderna absorve na sua imanência, o fundamento transcendente que
assegurava a primazia relativa da práxis sobre a realidade e da realidade sobre a
práxis e não problematiza o postulado da autonomia absoluta do sujeito, que
impelida pela dialética do desejo e da dominação torna-se universal. Para Lima Vaz,
esse paradoxo da Razão finita moderna que se universaliza como Razão prática
torna inviável a construção de uma Ética universal e justifica a negação hodierna do
Absoluto cristão.
Durante quinze séculos a cultura ocidental foi predominantemente cristã. O
Cristianismo procurou interagir as verdades cristãs com a cultura ocidental, de tal
forma que o próprio Cristianismo se tornou cultural, horizonte significativo para todas
as esferas do ser e do fazer humanos, ou o “centro organizador das constelações
simbólicas que orientam os rumos do devir social e histórico”172.
Somente há três séculos esse horizonte vem sendo questionado e o projeto
cultural moderno vem se impondo como centro referencial das ideias e dos valores
dominantes no mundo ocidental. Acompanha a esse projeto cultural a problemática
da secularização do credo cristão, fenômeno que acirra a relação de dominação da
natureza e traz em sua raiz a profunda inquietação de que à medida que o projeto
moderno avança, pela primeira vez na história ocidental uma civilização arreligiosa
está sendo construída.
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O que se observa nos últimos cem anos é “a inversão nos termos cristianismocultura para cultura-cristianismo onde a cultura moderna assume a função de
instância normativa em face das pretensões históricas do cristianismo”173, e ainda
não se pode medir as consequências da imanentização do credo cristão.
A pergunta vaziana diante dessa imanentização da transcendência no homem
é: “sem Deus e sem natureza e arrastado pela dialética sem termo da necessidade e
da satisfação, aonde irá ele buscar uma fonte objetiva de normas e valores capazes
de regular e orientar o fluxo vertiginoso da sua atividade cultural?”174. A grande
perplexidade do homem moderno é encontrar “as razões de viver”, já que seu
horizonte simbólico é “incapaz de propor a ideia de uma ordenação axiológica e
teleológica do processo cultural – a ideia de valores e fins que sejam
consensualmente e universalmente aceitos”175.
A renúncia do homem moderno ao paradigma teleológico e a desconstrução
das grandes construções intelectuais do passado, que se apresentavam como
portadoras de um discurso universal do sentido, seja de natureza religiosa, filosófica
ou ética, têm como resultado uma ética hedonista em que fins e meios se
confundem, pois o prazer buscado como meio para um prazer maior é também ele,
um fim. A ética se adequou, portanto, à gigantesca acumulação de objetos postos à
disposição do homem pela tecnociência e que parece pôr igualmente a seu alcance
a fruição de todos os prazeres.
Esta realidade não expressa, contudo, a totalidade do ser humano, pois, como
ser inteligente e livre, o homem só pode agir visando valores, e como o valor é
teleológico, pois é julgado segundo fins, nele está sempre presente um sentido
possível a ser dado à vida. Assim, o homem, de fato, luta pelo sentido e pela
hierarquia das normas que o orientem em sua aventura existencial, mas como
atualmente deu-se uma ruptura profunda na hierarquia dos valores, ele está
desnorteado em meio à crise cultural, que em outras palavras, nada mais é do que o
obscurecimento dos fins e a incerteza generalizada quanto ao sentido da própria
aventura humana. Daí a relevância do problema filosófico da Comunidade ética em
contraposição ao individualismo e ao niilismo ético modernos.
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Lima Vaz analisa essa problemática a partir da estrutura da Comunidade ética
e afirma que, filosoficamente, a Comunidade ética é a expressão das relações
intersubjetivas

vivenciadas

nos

planos

individuais,

grupais,

nacionais

e

internacionais por meio do reconhecimento e da reciprocidade entre os direitos e os
deveres conhecidos e vividos como relações éticas, ou seja, legitimados
objetivamente e vigentes publicamente como expressões de uma comunidade
histórica.
Dado o fenômeno da sociedade individualista moderna e a absolutização da
práxis tecnocientífica torna-se, todavia, problemática a constituição de um horizonte
normativo de valores e fins, próprio da razão prática, problema evidenciado pela
dificuldade presente nas racionalidades éticas modernas em explicar a passagem do
agir ético individual ao consenso da Comunidade ética.
É, por conseguinte, no postulado absoluto da autonomia do sujeito, que se
encontra, segundo Lima Vaz, a contradição da filosofia ética atual, pois as
racionalidades éticas modernas defendem um princípio ético individual, enquanto a
comunidade de comunicação é universal. Como instaurar, então, no terreno de uma
ética universal essa comunidade universal de comunicação?
A modernidade é a única experiência histórica em que o homem pretende
colocar na imanência de sua liberdade as razões e os fundamentos do seu ethos.
Diante da grave crise cultural, questiona, porém, Lima Vaz: não será este o grande
equívoco dos tempos modernos? A crise cultural manifesta, de fato, que a “sua raiz
é a ausência de uma Ética Universal de um horizonte normativo ao qual possam
referir-se às práticas tidas como representativas do projeto universalizante da nossa
civilização, sejam elas práticas sociais, políticas ou culturais”176.
Essas práticas são realizadas, no entanto, no espaço gnosiológico de um
relativismo universal, sob a bandeira do niilismo ético, ou “do programa que
absolutiza o uso da liberdade, ao mesmo tempo em que proclama seu ceticismo
com respeito às razões e aos fins de ser livre”177. Diante da grave crise cultural
questiona, porém, Lima Vaz: quais as causas da impossibilidade do homem
contemporâneo de constituir-se como Comunidade ética, ou de viver um ethos
comunitário reconhecido como horizonte normativo de sua práxis?
176
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Lima Vaz aponta alguns elementos essenciais de resposta a partir da análise
da estrutura objetiva em que as comunidades éticas viveram historicamente. Essa
estrutura articulava, simultaneamente, a natureza e a sociedade, porque possuía
três termos: “um princípio ordenador, um modelo de ordem e os elementos
ordenados”178. Sem esta articulação, a natureza seria um caos e a sociedade
mergulharia na anomia intolerável como característica do niilismo ético. Assim, é a
partir de um princípio ordenador que a natureza é compreendida como um kosmos
e, na sociedade, o indivíduo pode integrar-se a um corpo normativo do ethos, que
supera a contingência empírica e dá sentido a seu existir comunitário e ao seu agir
eticamente qualificado. Essa estrutura possibilitou no Ocidente a codificação racional
do ethos em ética e política.
A estrutura de uma Comunidade ética constitui-se e permanece historicamente
situada quando há articulação entre aqueles três termos. Sem isso é visível a
dissolução que se inicia com a desordem do princípio ordenador, manifestado na
atrofia do exercício do poder na comunidade; as linhas do modelo enfraquecem,
bem como o poder normativo do ethos e, por fim, efetiva-se o afrouxamento do
vínculo que unia os sujeitos entre si, resultando no individualismo e na dissolução da
Comunidade ética.
O que se observa na modernidade é que “a matriz ternária necessariamente se
desfaz com a imanentização do princípio ordenador no arbítrio do indivíduo”179 e
uma matriz binária, cujos termos são o indivíduo e a comunidade ou o indivíduo e a
lei, assume o seu lugar. As consequências dessa nova estrutura são: a
absolutização e a universalização da práxis social e política como único critério de
valor das práticas eticamente válidas e socialmente úteis, originando, assim, um
pragmatismo generalizado.
Como restabelecer então, a estrutura da Comunidade ética? Para Lima Vaz, os
grandes desafios que a filosofia contemporânea tem de enfrentar diante da urgência
dessa pergunta são: “o problema do reconhecimento, ou seja, do conhecimento do
outro numa relação de reciprocidade que permita a sua aceitação no mesmo nível
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de universalidade e o problema da rearticulação dos níveis estruturais do existir
comunitário”180.
Para Lima Vaz, enfim, a articulação dialética entre o reconhecimento e a
estrutura da Comunidade ética poderá responder a esses graves problemas éticos,
pois “no reconhecimento, e no seu prolongamento no consenso livre, a oposição
entre os indivíduos é suprassumida justamente no ato fundador da Comunidade
ética”181. O que significa dizer que o reconhecimento do alter ego possibilita o
retorno do princípio ontológico que permitiu à humanidade construir, ao longo dos
tempos, a morada do seu ethos.

2.5. Conclusão

O filósofo brasileiro Henrique Cláudio de Lima Vaz, radicado na tradição
filosófico-teológico-espiritual cristã, teve como ideia germinal e convergente do seu
pensamento a relação entre o Cristianismo e a cultura moderna. Sua filosofia foi
uma interpretação do tempo em forma de conceito, visando analisar as questões
centrais gestadas pela autonomia absoluta da práxis moderna, especificamente, a
crise ética hodierna que se constituiu um dos temas centrais da sua produção
sistemática e crítica.
A reflexão vaziana sobre a crise ética hodierna estruturou-se sobre dois
pressupostos metodológicos fundamentais: a “rememoração” dos invariantes
conceptuais metafísicos, antropológicos e éticos da filosofia da práxis que continuam
vigentes ao longo da história da filosofia ocidental e que ainda hoje despertam a
reflexão, e o “pensamento” sobre a problemática cultural em que vivemos e suscita
uma tomada de posição diante do pragmatismo e do niilismo ético modernos.
Na “rememoração” Lima Vaz dialogou com Aristóteles e Tomás de Aquino
sobre a Ética das Virtudes, modelo ético fundacional do Ocidente, cujas categorias
permanecem vivas no universo simbólico ocidental como formas orientadoras da
práxis, e que são retomadas dialeticamente, por Lima Vaz, conforme o método
180
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dialético platônico e hegeliano. O diálogo vaziano com Platão visou à retomada de
seu methodos como Ontologia e, com Hegel, visou à retomada de sua Ontologia
como methodos. Logo, como herdeiro dessa grande tradição metafísico-ética, Lima
Vaz procurou resgatar a inteligibilidade radical sobre o ser e agir humanos,
presentes na tradição filosófica como uma possível resposta à crise ética
contemporânea.
O “pensamento” sobre a crise ética contemporânea exigiu de Lima Vaz uma
constante reflexão sobre a mudança radical operada na modernidade do sentido da
Razão filosófica que até então era definida pela sua abertura transcendental ao
Ser182 e que passou a ser definida pela transcendentalidade do Sujeito na evidência
do Cogito.
A mudança da Razão ontonômica clássica para a Razão autonômica moderna
e a sua autodiferenciação em múltiplas racionalidades gerou uma série de
problemas para Ética, principalmente pela dificuldade que as racionalidades éticas
têm em explicitar a passagem do Eu ao Nós na existência ética dos sujeitos. Em
consequência, torna-se problemática a constituição da Comunidade ética, a prática
da virtude (areté) e o problema dos fins (telos).
Lima Vaz percebe, no entanto, na pretensão moderna em universalizar a
autonomia do sujeito como fundamento para a normatização ética, ao mesmo tempo
em que abandona a dimensão teleológica da práxis, uma sutil possibilidade em
mostrar que, de fato, não há Ética sem Metafísica, uma vez que a universalidade só
pode ser definida em termos de Razão em sua homologia com o Ser:
As racionalidades éticas contemporâneas parecem oferecer a prova ex
contrario de que não há Ética sem Metafísica, assim como não há
Metafísica nem Ética sem a intuição do Ser como inteligibilidade radical na
sua identidade consigo mesmo ou, em termos lógicos, como reivindicação
do princípio de não-contradição. Essa identidade é, para usar uma velha
expressão filosófica, subsistência reflexiva do Ser em si mesmo ou a sua
183
translucidez inteligível .

Ora, segundo Lima Vaz, o sujeito expressa pelos atos espirituais da inteligência
e da liberdade a manifestação do Ser pela autoposição do Eu sou, mas ele não é
182

“pela sua identidade dialética com o Ser, e que na nossa razão finita, tem lugar no domínio do
intencional, vale dizer, como unidade na diferença da Razão com o ser e da razão consigo mesma. A
identidade com o ser e a reflexividade permitem, por sua vez, atribuir à razão uma unidade analógica
segundo a qual as suas formas se diferenciam em virtude da referência a uma forma paradigmática
na qual se manifesta na sua realização considerada a mais perfeita: a essência ou a ideia de razão.”
(H. C. de LIMA VAZ, Ética e razão moderna, p.60.
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nem o seu princípio e nem a sua norma última de inteligibilidade. As racionalidades
éticas equivocam-se, por conseguinte, ao eleger o pólo lógico da Razão em norma
ontológica da práxis, e em “fundar no logos humano a universalidade objetiva do
dever-ser e de submeter a essa universalidade a particularidade histórica do
ethos”184.
Lima Vaz diferencia o conceito de Razão do conceito de racionalidade185 e
insere-se na tradição da Razão universal em sua crítica à problemática ética
contemporânea. A possível solução a essa crise será dada em seu sistema
antropológico-ético, constituído a partir do constante diálogo com a tradição
metafísico-ética. Lima Vaz resgatou, com efeito, em sua Metafísica o conceito
tomásico do “ato de existir” (esse); na Antropologia refletiu sobre o “ato de existir” do
sujeito como “movimento de auto-expressão” e, na Ética, resgatou o conceito
platônico-aristotélico

do

Bem.

Seu

sistema

antropológico-ético

foi

metodologicamente influenciado pela dialética hegeliana da qual apreendeu os
aspectos formal e teleológico.
O seu sistema antropológico-ético, estruturado na relação entre Metafísica e
Modernidade, resgatou por meio do movimento dialético ou conceptual, o Logos
absoluto, enquanto visão da totalidade do real. Ele problematizou, portanto, o Logos
moderno, circunscrito à subjetividade, pois é justamente “a imanentização do sentido
e do fundamento de valor na razão finita e na liberdade situada”186 que conferiu ao
homem o poder absoluto sobre a natureza, sobre a cultura e sobre a ética, e
transformou a sua práxis no único critério de verdade aceito pela sociedade
moderna. Ora, o predomínio da razão instrumental presente em todas as esferas da
vida cultural e social gerou a crise espiritual vigente pelo obscurecimento dos fins da
práxis humana e pela incerteza generalizada da aventura humana no mundo.
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A filosofia prática vaziana refletiu sobre esse paradoxo inerente ao projeto
cultural moderno, universal em sua razão técnica, mas carente da universalização
da dimensão ética resultando no desequilíbrio entre o poder de dominação técnica e
os critérios morais capazes de dirigir esse progresso. Os graves problemas atuais,
contudo, como o risco ecológico, a violência generalizada, o desperdício dos
recursos naturais que não podem ser renovados, o drama do extermínio pela fome,
requerem uma racionalidade além da racionalidade técnica e apontam para a
racionalidade ética.
Destarte, é no seio da separação moderna entre a Cultura e a Ética que Lima
Vaz situa o problema da Comunidade ética ou do ethos como horizonte normativo
da práxis. Como é sabido, o modelo histórico da comunidade ética sempre
apresentou uma estrutura ternária, cujos termos são: um princípio ordenador, um
modelo de ordem e os elementos ordenados. Com a imanentização do princípio
ordenador no indivíduo moderno, o equilíbrio dessa estrutura se desfez, resultando
em uma estrutura binária, cujos termos são indivíduo - comunidade.
Como nessa nova estrutura o indivíduo opõe-se, porém, à comunidade, os
grandes problemas que a filosofia ética contemporânea tem de enfrentar são o
reconhecimento e a estrutura da Comunidade ética. Lima Vaz assumiu esse desafio
ao refletir sobre a relação entre Intersubjetividade e Ethos nos Escritos de Filosofia e
nas obras sistemáticas da Antropologia Filosófica e da Ética Filosófica. Ele está
convicto de que a articulação dialética entre esses dois problemas poderá
demonstrar o princípio fundador da Comunidade e a intrínseca relação entre ética e
sociabilidade, uma vez que, pelo exercício do agir ético e da vida ética, por meio dos
atos universais da razão prática, o reconhecimento e o consenso livre, a oposição
entre os indivíduos será suprassumida na forma da Comunidade ética e o princípio
ontológico do Bem (agathón) voltará a equilibrar as relações intersubjetivas.
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3 CAPÍTULO 2 A EXPRESSÃO ONTOLÓGICA DA COMUNIDADE

A comunidade humana é, pois, já na sua gênese,
constitutivamente ética, e esta eticidade se explica,
na sua razão última, pela submissão, tanto dos
sujeitos como da relação intersubjetiva que entre
eles se estabelece, à primazia e à norma do ser. O
ser rege tanto o agir individual como o agir social.
(Henrique Cláudio de Lima Vaz, Antropologia
Filosófica II, p.77)

3.1 Introdução

O segundo capítulo trata de demonstrar a expressão ontológica da
comunidade, isto é, a forma universal da relação intersubjetiva. O fio condutor do
discurso vaziano sobre a ontologia do ser humano e a ontologia do seu agir é “a
pessoa como movimento de auto-expressão”. Cada categoria afirma uma dimensão
constitutiva e expressiva de seu ser. A categoria da Intersubjetividade apresenta,
portanto, a experiência em que a pessoa reconhece-se a si mesma como “ser-comos-outros” e compreende que é pessoa, na medida em que reconhece o outro como
outro eu. Por ser uma experiência esta categoria não põe, portanto, o mundo da
natureza e o mundo da vida “entre parênteses”, já que a pessoa não é um ser
puro187, mas um ser situado que se interroga e torna-se objeto para o seu próprio
conhecimento, nas três dimensões reais: mundo, sociedade e o próprio Eu.
Como ser de linguagem, a pessoa comunica-se com o mundo (relação de
objetividade) e com a sociedade (relação de intersubjetividade). Como na relação
com o mundo das coisas não há reciprocidade, é a relação com a sociedade que
expressa a experiência fundamental da reciprocidade, por meio do encontro entre
duas intencionalidades que se reconhecem como pessoas e tecem entre si, os fios
interativos da comunidade humana.

187

“O homem não é um ser puro-ou não tendo a intuição imediata e absoluta de si mesmo-a primeira
realidade que circunscreve a sua situação é a realidade de seu próprio ser situado - a realidade que
se apresenta a ele ou que ele experimenta como questão sobre si mesmo” (AF II, p. 10).
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A expressão ontológica da comunidade esclarece, portanto, a forma como Lima
Vaz refletiu sobre o conceito de reconhecimento (Anerkennung) ou o conhecimento
do outro como outro Eu, e segue metodologicamente os mesmos passos
apresentados pelo Filósofo na obra Antropologia Filosófica II, em que ele discorre
sobre esta temática, de forma análoga à Filosofia do Espírito Objetivo de Hegel188.
Seguir-se-á, por conseguinte, a estrutura interna do conceito em seus momentos de
universalidade, particularidade e singularidade para demonstrar a teoria vaziana do
reconhecimento.
Primeiramente, trata-se de expor a forma universal do reconhecimento, os atos
pelos quais o Eu experimenta a relação com o Outro no medium da linguagem por
meio das formas originais da palavra e do trabalho. Nessa experiência o Eu inicia o
processo formador de seu autoconhecimento como ser-relação, inicialmente como
consciência-de-si, formação da consciência individual, e, posteriormente, como sercom-os-outros, formação da consciência social.
Em seguida, apresenta-se a forma particular do reconhecimento, os atos pelos
quais o Eu experimenta a relação com o Objeto no medium da linguagem técnica
instrumental, em que o Outro é ocultado pela luz do Cogito na sociedade moderna.
Enfatiza-se também o advento das Ciências Sociais como novas racionalidades que
objetivam explicitar as “coisas humanas”, particularmente, a História e a Sociologia
que diretamente estudam o fenômeno social.
Finalmente, mostra-se a forma singular do reconhecimento, ou seja, a forma
dialética como Lima Vaz pensou a relação de reciprocidade. Nessa exposição, Lima
Vaz retoma a análise aristotélica e apresenta, primeiramente, o objeto constituído
pelas experiências empíricas, científicas e históricas; em seguida elabora o conceito
ou a expressão noética da Intersubjetividade e, finalmente, pelo discurso
logicamente ordenado, afirma a Comunidade como o espaço transcendental para o
encontro entre Eu e o Outro.
188

“Uma analogia poderia ser evocada, desta vez com a dialética da Filosofia do Espírito Objetivo de
Hegel, na qual os momentos do Direito abstrato e da Moralidade encontram sua efetivação concreta
na Eticidade (Sittlichkeit). Por outro lado, convém recordar a observação do mesmo Hegel sobre a
assimetria que vigora entre as determinações conceptuais enquanto momentos do desenvolvimento
dialético e enquanto figuras do desenvolvimento do conceito no tempo. No nosso caso, se a figura do
Eu antecede no discurso as relações de objetividade e intersubjetividade, de transcendência e de
realização, ela só alcança sua plena inteligibilidade ao atingir a categoria da essência, quando a
aparência do Eu abstrato que dá início ao discurso terá sido suprassumida no Eu concreto que existe
efetivamente no seu relacionar-se com o mundo, com o outro e com a Transcendência e que neste e
por este relacionar-se, a si mesmo se realiza como pessoa” (AF II, p. 52).
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3.2 Forma universal do reconhecimento

A forma universal do reconhecimento tem lugar no plano da pré-compreensão
da relação de reciprocidade em que Lima Vaz discorre sobre a forma como a pessoa
passa do dado natural do mundo da vida (Lebenswelt) às formas expressivas dessa
mesma experiência por meio da Linguagem que une os sujeitos entre si e que
evidencia a existência histórica da comunidade humana. Para Lima Vaz, com efeito,
a comunidade humana é “um fato original, uma realidade primeira que não se trata
de demonstrar, mas de explicar”189, e o ponto inicial dessa explicação é a dialética
consciência-mundo, pela qual Lima Vaz demonstra o processo em que o sujeito se
torna consciente do mundo e de si mesmo.
Nessa perspectiva realista, é evidente que a concepção vaziana do conceito
consciência difere da conotação habitual utilizada pelos filósofos contemporâneos.
Ele não se limita às funções particulares da consciência psicológica, da consciência
moral ou da consciência crítica, mas amplia o conceito situando-o em uma dimensão
dialética, como ele afirma: “nossa noção de consciência situa-se numa perspectiva
dialética, isto é, aquela que permite definir o homem enquanto oposto ao mundo, e,
por isso mesmo, relacionado dialeticamente com o mundo”190.
Ao definir o homem como um ser oposto aos seres naturais, Lima Vaz intenta
refletir sobre a especificidade da consciência e como esta se determina diante do
mundo das coisas, ou seja, ele pretende mostrar a dinamicidade concreta da
consciência, que é desafiada continuamente a afirmar-se como transcendência,
como movimento contínuo de auto-superação, uma vez que o homem não é um ser
pronto, mas aberto, um ser-relação.
A característica fundante da não determinação do homem no mundo e o
aspecto marcante de sua abertura como ser-relação expressam a contínua
interpelação desse ser em busca de si mesmo em meio aos objetos que o envolvem
no mundo e, ao mesmo tempo, manifestam a sua luta para dar-lhes um sentido (“a
relação sujeito-objeto é um fato original”191), um fato pelo qual o homem se
189
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experimenta como ser consciente e pelo qual ele transcende a imediatez do seu
estar-no-mundo pela conquista de sua existência, iniciando, assim, o longo e
contínuo processo de seu autoconhecimento como espírito-no-mundo.
O interesse de Lima Vaz é justamente enfatizar a dinamicidade espiritual da
consciência gestadora do mundo humano em que se efetiva o encontro entre o Eu e
o Outro. Sua reflexão é ‘decididamente realista’, para além das concepções
idealistas, que concebem a consciência como pura interioridade e das concepções
materialistas, em que a consciência é concebida como puro reflexo ou produto do
objeto. Ele retoma a crítica metafísica da tradição e afirma a consciência como
consciência de alguma coisa, ou seja, ato humano intencional em busca de seu
autoconhecimento, na tentativa de compreender o mundo em que vive, isto é, a
cultura.
Depois de afirmar a consciência como ato intencional, Lima Vaz apresenta a
dinâmica interior desse ato que é constituído por dois momentos: intençãoexpressão. Pela intenção a consciência volta-se para o objeto situado no mundo
transcendendo dialeticamente suas determinações:
Pelo momento da intenção, a consciência é, ao mesmo tempo, situada e
universal: situada, enquanto se refere concretamente ao ‘aqui e agora’ de
determinado mundo de objetos; universal, enquanto capaz de transcender
192
as determinações objetivas no exercício da crítica da sua situação .

Pelo momento da expressão a consciência volta-se para si mesma como
sujeito da ação e exprime o objeto para-si. Ela se afirma, assim, como consciênciade-si em oposição ao objeto e como criadora do sentido, segundo Lima Vaz: “o
momento da expressão é o fundamento da universalidade da consciência que se
manifesta na própria intenção do objeto. Expresso pela consciência, o objeto é
elevado à dimensão do sentido, ou seja, do universal relacionamento”193.
A síntese dialética entre esses dois momentos estruturais da consciência –
intenção-expressão – resulta na afirmação da consciência como consciência-doobjeto e, ao mesmo tempo, como consciência-de-si, isto é, no autoconhecimento do
homem como sujeito, como diferente dos outros seres naturais, porque capaz de
compreender e transformar o mundo dando-lhe um sentido ou elevando-o ao
universal relacionamento. Como sujeito no mundo pela consciência, o homem
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assume a tarefa histórica de romper com a dependência que o liga à exterioridade
da natureza e, ao mesmo tempo, de construir pela sua práxis, um mundo para-si, um
“mundo humano”:
O mundo humano é marcado precisamente pela ruptura das relações de
exterioridade que envolve os objetos entre si numa dependência recíproca.
Ele assenta sobre a interioridade inobjetável do sujeito, sobre o eu que
nunca pode ser pensado como ‘coisa’ nas séries das ‘coisas’, mas se revela
como centro unificador das coisas e suas relações num sentido que é a
194
própria estrutura intencional do mundo humano .

A função da consciência no mundo é sintetizar e unificar a multiplicidade.
Contudo, como a unidade não é dada, mas conquistada, a consciência passa por
níveis graduais cada vez mais profundos de inteligibilidade sobre si mesma por meio
da dialética intenção-expressão vivenciada nos níveis empírico, racional e o teórico.
No nível empírico o ato da consciência é “a preparação” inicial para o
autoconhecimento. Ela assume a forma da “experiência sensível” pela qual
experimenta a sensibilidade no devir dos objetos. Sua atividade se limita a unificar o
múltiplo das relações factuais do mundo e, embora conquiste uma “identidade
consigo mesma”, esta permanece continuamente ameaçada pelo devir dos objetos.
No nível racional o ato da consciência é o “discurso da razão”, a consciência
mediatiza a sensibilidade empírica por meio da forma “racional” ou conceitual. Assim
o mundo é compreendido por meio da estrutura lógica ou das regras universais. Nas
palavras do autor: “Neste plano, o imediato empírico é mediatizado pelo conceito, a
intenção do objeto é formalmente universal, sua expressão se refere à posição do
sujeito como unidade inteligível”195. Então, como o dado é conceituado pelo sujeito,
a consciência avança para o nível teórico onde unifica a experiência e a razão.
No nível teórico o ato da consciência é a “intuição intelectual” ela é, enfim,
capaz de perceber, refletir e significar as experiências anteriores porque assume
uma forma “unificante”. Aberta ao mundo e ao outro com quem convive a
consciência percebe o mundo como uma totalidade de sentido:
A consciência teórica, sendo a forma mais radical da consciência-de-si e,
portanto, da auto-afirmação do sujeito, é também o nível de consciência que
torna possível, por sua vez, o reconhecimento do Outro como sujeito e o
estabelecimento entre as consciências de uma relação que seja
196
propriamente histórica .
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Lima Vaz retoma a acepção grega de teoria197, como reflexão sobre a realidade
com vistas à percepção de seu sentido de totalidade. Trata-se, de mostrar a
especificidade da consciência humana que tende ao inteligível como a forma mais
radical da afirmação do sujeito e no qual se dá a abertura para o acolhimento do
Outro. Trata-se, enfim, de mostrar que a História é construída pela ação da
consciência em que teoria e práxis estão juntas na dinâmica dos eventos culturais.
Uma vez explicitada a estrutura constitutiva da consciência e como o homem
se afirma como sujeito em meio aos objetos, Lima Vaz reconhece que essa teoria
sobre o sujeito individual é uma “abstração útil” porque o sujeito não vive isolado.
Logo, é necessário que o movimento dialético avance no sentido de reintegrar o
sujeito em uma “situação real” ou em uma comunidade de sujeitos em que se dá a
“comunhão das consciências”, e em que seja possível refletir mais concretamente
sobre o reconhecimento. Trata-se, portanto, de mostrar como o movimento dialético
volta-se para essa “comunhão” objetivando explicitar o encontro entre Eu e o Outro
por meio da forma da palavra.

3.2.1 Palavra: mediação para o encontro eu-outro

A reflexão sobre a dialética consciência-mundo que, sinteticamente, afirmou o
homem como sujeito no mundo, de fato, manifestou no homem a “presença de uma
dimensão irredutível ao domínio da objetividade”198, que Lima Vaz denomina
dimensão estrutural do espírito. Ora, a presença dessa dimensão espiritual
caracteriza a especificidade da natureza humana como consciência-de-si e
consciência-do-mundo, e possibilita o avanço do discurso dialético da relação de
Objetividade para a relação de Intersubjetividade.
O pensamento antropológico vaziano compreende o espírito como a expressão
da totalidade do Eu, realizador da síntese entre a corporalidade e o psiquismo.
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Como totalidade, o espírito expressa a abertura da intencionalidade humana para a
transcendência e possibilita ao sujeito uma nova experiência da auto-expressão do
Eu sou: a “relação recíproca da intersubjetividade”199. O movimento dialético se
depara, agora, com o desafio de explicar como se efetiva o “paradoxo” da
reciprocidade entre duas “infinitudes intencionais”: o Eu e o Outro e, ao mesmo
tempo, problematizar a identidade na diferença presente no encontro interpessoal.
É preciso compreender, primeiramente, como se dá o aparecimento do Outro
no medium da linguagem. Para Lima Vaz, esse fenômeno fundamental da
intencionalidade humana acontece por meio do ato da consciência que se exterioriza
por meio dos signos intersubjetivos. O movimento dialético sai da exterioridade
consciência-mundo e volta-se para o interior da consciência-de-si a fim de precisar
na dialética intenção-expressão o exato momento em que acontece o encontro entre
o Eu e o Outro.
A consciência é um ato intencional, todavia, quando ela se depara com outra
consciência que é também um ato intencional, ela não pode simplesmente objetivála como se fosse um objeto. O movimento intencional da consciência confere, então,
ao momento da expressão duas significações: um sentido para si e um sentido para
o outro-de-si. Esse momento significativo se exterioriza por meio de um sinal: um
som, um gesto, uma palavra, enfim, por meio do fenômeno da comunicação: “a
palavra - qualquer palavra - é a encarnação do sentido e como corpo da
significação”200.
Como ser de linguagem, o homem cria um novo horizonte para acolher o
diferente de si, que é também um ser de linguagem, esse novo horizonte é
justamente a comunicação. Ora, o movimento interno da consciência não teria
nenhum significado se ela, ao universalizar o objeto pela palavra, não intencionasse
estabelecer um diálogo com o Outro. Em consequência, essa intencionalidade que
se volta para-o-outro só revela a especificidade da consciência humana no mundo,
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ela não é pura interioridade, mas essencialmente comunicabilidade, “o sujeito é,
desde sua gênese primeira, uma comunhão, e a palavra um diálogo”201.
Destarte, a palavra é a mediação para o encontro entre o Eu e o Outro; por
meio dela, a consciência evidencia outra face original de si mesma, a saber: ela não
se limita à relação sujeito-objeto, relação não-recíproca, mas procura o outro de si
para ser reconhecida. O lançar-se em busca do diálogo evidencia a nova relação
que se estabelece na dinamicidade interna da consciência, ela não se satisfaz com
“conhecer” o outro enquanto objeto, mas com reconhecê-lo como sujeito para
estabelecer com ele uma relação de reciprocidade.
É, portanto, a relação de reciprocidade a verdadeira expressão da
intencionalidade da consciência. Esta, ao voltar-se para o objeto, de fato, quer se
afirmar como um ser consciente e livre capaz de interagir reciprocamente com os
seus semelhantes. E isso só é possível, afirma Lima Vaz, por meio do “ato em que,
pela mediação da palavra”202 o Eu estabeleceu com o Outro a relação do diálogo e é
capaz de construir com ele um “mundo humano”, horizonte universal de
comunicação.
Lima Vaz estabelece como espaço para o encontro entre o Eu e o Outro, a
linguagem como “portadora do universo infinito de significação”203. Ela é o medium
em que acontece essa experiência fundamental, no qual o Eu se abre para acolher o
Outro por meio das múltiplas formas de expressão comunicativa que se estabelecem
nesse encontro, como a postura, o gesto, a palavra, o discurso, enfim, o “dia-logo”.
Para Lima Vaz esse é “o círculo originário do Nós”.204 O primeiro círculo em
que os sujeitos se comunicam entre si abrindo espaços para a constituição de novos
círculos concêntricos desde os pequenos grupos às grandes comunidades
históricas, ou o “nós plural”. Como participante desse “nós plural”, o sujeito
manifesta a abertura constitutiva de seu ser, já que ele é “um todo paradoxalmente
aberto”205 e construtor pelo intercâmbio entre interpelação e resposta com o Outro,
dos infinitos fios da forma cultural como história especificamente humana.
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É no âmbito dessa forma cultural comunicativa que se dá a nova expressão do
Eu sou como Intersubjetividade. Lima Vaz explicita a dialética dessa categoria
antropológica dizendo que “a auto-expressão do Eu sou é suprassumida no
movimento relacional que instaura como outro termo da relação exatamente um
outro Eu: alter Ego”206. Assim o Eu ascende em sua autocompreensão e percebe
que esse ir-e-vir ontológico é justamente o primum relationis, ou seja, a relação de
Intersubjetividade.
Como nova expressão do Eu sou a relação da Intersubjetividade manifesta a lei
da circularidade dialética da consciência, que iniciou o seu movimento com a relação
Eu-Mundo (relação de objetividade) na qual o Eu é suprassumido na dialética
intenção-expressão, tornando-se ser-no-mundo e, em seguida, o movimento
continuou para compreender a relação Eu-Outro (relação de Intersubjetividade) e,
nesta, o Eu é suprassumido na relação de reciprocidade ao tornar-se um ser-comoutro.
Essa dinâmica da consciência, por sua vez, manifesta a especificidade própria
do ser humano, que não se limita à relação de objetividade, mas é essencialmente
abertura, diálogo, comunicação e encontra seu sentido em estar com o seu
semelhante. Por essa identidade na diferença, torna-se possível a construção do
“mundo humano” pela ação conjunta do Eu e do Outro por meio da suprassunção
dialética em que o Eu sou se submete à prioridade da relação intersubjetiva e cede
“à necessidade dialética do Cogito, ergo sumus, ou a suprassunção do sum no
sumus”207, como ver-se-á posteriormente.
O que Lima Vaz clarifica nessa pré-compreensão da categoria da
Intersubjetividade é, no entanto, que a expressão fundante da relação intersubjetiva
é a expressão Nós somos, devido à especificidade dos dois termos Eu-Outro da
relação, que, como seres estruturalmente reflexivos, são “capazes de exprimir-se a
si mesmos na auto-afirmação do Eu sou”208. Em consequência, a relação que se
estabelece entre esses dois seres reflexivos é exatamente uma relação de
reconhecimento.
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O movimento dialético volta-se para a compreensão da relação de
reconhecimento para expressar como a existência individual implica uma relação
ativa com a totalidade do ser, e como se dá a evolução da sociabilidade humana.
Para Lima Vaz, a dialética hegeliana do Senhor e do Escravo expressa bem os
momentos constitutivos dessa sociabilidade e, então, ele apóia-se nessa teoria para
mostrar a categoria do trabalho como mediação para o reconhecimento do Outro.

3.2.2 Trabalho: mediação para o reconhecimento do outro

Para determinar a relação de reconhecimento (Anerkennung) nessa précompreensão da categoria da Intersubjetividade, Lima Vaz faz certa analogia com a
filosofia do Espírito de Hegel presente na Fenomenologia do Espírito de 1807,
situada na 2ª parte (B) intitulada “A Consciência-de-si”, especificamente no momento
em que ela faz “surgir o problema do outro no âmbito da dialética do
reconhecimento”209.
A consciência ao experimentar-se em sua relação com o mundo objetivo chega
ao seu termo em confronto com a noção de infinito, ou Espírito e, nesse novo
momento de sua experiência, ela desdobra-se sobre si mesma na tentativa de
autocompreender-se como consciência-de-si. Ora, nesse novo momento, o interesse
da consciência não é mais o mundo dos objetos, mas o “mundo humano”, a cultura
onde ela possa vivenciar experiências propriamente humanas ou experiências
espirituais, uma vez que o Espírito é, segundo Lima Vaz: ”essa substância absoluta
que, na liberdade acabada e na independência da sua oposição, a saber, de
diversas consciências-de-si que são para-si, é a unidade das mesmas; Eu que é
Nós, e Nós que é Eu”210.
Lima Vaz faz a leitura da dialética do reconhecimento cujos termos são SenhorEscravo a partir do implícito subjacente ao texto de Hegel, ou seja, o “problema da
racionalidade do ethos”. Para ele, Hegel não está interessado em estabelecer a
origem da sociedade, uma vez que para ele o homem é desde sempre um indivíduo
209
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social, mas quer enfatizar a novidade que se estabelece por meio da nova
experiência da consciência histórica.
Na leitura vaziana, Hegel volta-se para o “mundo humano” e procura refletir
sobre a luta pelo reconhecimento segundo a qual a consciência-de-si se universaliza
e pode pensar a si mesma como uma história racional, “vem a ser, de uma
sociedade do consenso universal ou a existência regida pela Razão”211. Essa
existência racional é justamente a Política e é ela que Hegel quer justificar por meio
da dialética do reconhecimento, ao enfatizar a necessidade da formação do sujeito
universal. Lima Vaz explicita essa formação seguindo os passos hegelianos da
Fenomenologia do Espírito.
O primeiro movimento da dialética se dá no encontro entre as duas
consciências-de-si. Nesse primeiro momento a igualdade que se estabelece é
imediata e, portanto, abstrata porque, de fato, ela ainda não se realizou. As
consciências

“reconhecem-se

a

si

mesmas

enquanto

reconhecendo-se

mutuamente”212. No entanto, esse reconhecer ainda está centrado na visão da
consciência sobre si mesma porque o Outro é visto como um objeto que está à sua
frente, portanto, ele ainda não é reconhecido na sua essencial especificidade de ser
consciente.
A desigualdade que se estabelece nessa relação é a diferença de ação entre
os dois termos da relação do reconhecimento, ou seja, a consciência que ainda
permanece na imediatez da vida e a consciência que se universalizará “pela forma
mais alta de reconhecimento que é o consenso racional na sociedade política”213.
Inicia-se, então, o segundo momento da dialética por meio da figura “luta de vida ou
de morte”. Nessa figura Hegel procura mostrar como as consciências ultrapassam a
imediatez da vida de forma desigual, porque somente quem luta e corre o risco de
perder a própria vida alcança a autoconsciência e se torna livre; este é o Senhor.
Quem se acomoda e não quer lutar, permanece preso à comodidade da vida e,
portanto, se torna Escravo do Senhor.
Por meio dos termos da dialética Senhor e Escravo, o discurso avança para o
primeiro esboço da relação propriamente humana mediante o processo pelo qual as
211
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consciências ultrapassam a imediatez da vida rompendo a igualdade abstrata: “O
mundo exterior está agora entre as duas consciências-de-si ou situa-se na distância
que separa a consciência-de-si de si mesma na sua ‘duplicação’”214.
A percepção do mundo exterior favorece à consciência uma nova experiência
em que afirma um novo aspecto que é a transcendência sobre a objetividade e,
consequentemente, a conquista do ser-para-si da liberdade. Essa experiência se dá,
contudo, ainda de modo desigual porque os termos da relação não são livres
igualmente. O Senhor por meio da luta consegue elevar-se à consciência-de-si pela
mediação do Escravo. O Escravo, por sua vez, permanece preso às coisas que
servem ao seu Senhor, porém, não imediatamente, mas por meio do trabalho.
Lima Vaz apresenta o silogismo inerente à dialética do Senhor e Escravo, cujos
termos são: “O Senhor, o Escravo e o mundo”. O Senhor utiliza o Escravo e o
mundo como mediações para a consciência-de-si como ser independente. Em
consequência, ele não vê o Escravo como outra consciência, mas como mediador
para a sua ação sobre o mundo. O Escravo, porém, ao transformar o mundo pelo
trabalho e ao oferecer o fruto do seu trabalho ao Senhor, transforma a sua
consciência servil e mediadora “na verdade da consciência independente”215, e
reabre o caminho para o reconhecimento recíproco, que seria inviável a partir da
ociosidade do Senhor.
Hegel denomina Cultura ou “ação de formar-se (das Formieren)”216 as formas
mediadoras que unem dialeticamente o Escravo ao Senhor e ao mundo. Ora, essas
formas expressam a ação social do trabalho, que eleva a consciência do Senhor
para além da “satisfação animal do desejo” ao usufruir as coisas trabalhadas, e
eleva a consciência do Escravo fazendo-o entrar na “escola da sabedoria” por
reconhecer que pela força do seu trabalho é capaz de compreender e transformar a
natureza em um mundo cultural.
O trabalho é, portanto, o ato expressivo da exteriorização do sujeito e consiste
na mediação para o encontro com o outro, uma vez que ele favorece o surgimento
da figura da liberdade como a verdade que a consciência tem de si mesma: “uma

214

H. C. de LIMA VAZ, Senhor e escravo: uma parábola da filosofia ocidental, p. 21.
Ibid., p.22.
216
Ibid.
215

84

verdade que passa do sujeito ao mundo pela atividade da cultura”217. Pelo trabalho,
o sujeito toma consciência de que não é uma coisa entre as outras coisas, mas
consciência livre, capaz de transformar o mundo a partir de si mesmo, dando-lhe um
sentido. Ele se vê em sua produção elevada ao nível do humano social.
Lima Vaz diferencia os atos produzidos pelos agentes naturais dos atos
humanos, esses não são repetições instintivas, mas “processo de criação e
invenção da inteligência” que produzem a cultura. O próprio ato do trabalho é um ato
cultural e expressa a estrutura de um sinal:
O trabalho é também palavra, é interpelação do outro, comunicação com o
outro. Não há trabalho humano voltado unicamente para a simples
satisfação de necessidades biológicas. Ato cultural, o trabalho tem sempre
218
uma significação compreendida socialmente .

Lima Vaz compreende o trabalho como um ato de consciência, uma expressão
da significação teórica dada pelo sujeito ao mundo, que decorre das condições
objetivas em que ele é realizado e da função social que ele exerce em determinada
cultura para a comunicação entre os sujeitos. Com efeito, a cultura é a “realidade
compreendida

e

transformada,

humanizada

pelo

ato

de

consciência,

indissoluvelmente significação e trabalho, teoria e práxis”.219.A cultura, enfim,
expressa a práxis humana e o sentido dado pelo sujeito ao seu ser-em-comum com
os outros, isto é, a história.
O resultado da dialética Senhor-Escravo consiste, segundo Lima Vaz, na
relação que Hegel faz entre a liberdade e a cultura. As figuras do Senhor e do
Escravo representam a necessidade da formação do indivíduo para o saber “como
fundamento para a exigência histórica de uma sociedade do reconhecimento
universal”220, porque liberta o indivíduo da sua adesão imediata à pulsão do desejo
pelo outro como objeto e o eleva à consciência de ser racional e livre, realizando-se
pela universalidade do consenso entre seres também racionais e livres.
É a ideia de que a dialética do reconhecimento implica a reciprocidade entre
homens racionais que vivem-em-comum que interessa a Lima Vaz. Para ele, a
estrutura relacional do ser humano implica necessariamente na passagem do outroobjeto para o outro-sujeito, ou seja,
217
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implica o paradoxo da reciprocidade, segundo o qual o sujeito é ele mesmo
(ipse) no seu relacionar-se com outro sujeito o qual, por sua vez, é
igualmente ele mesmo (ipse) no seu ser-conhecido e no conhecer seu
221
outro: em suma, no reconhecimento .

A reciprocidade do reconhecimento impossibilita, em consequência, o
solipsismo, uma vez que pelo movimento dialético a relação de objetividade é
suprassumida na relação intersubjetiva e manifesta que a “forma do ser-no-mundo
como auto-expressão do sujeito implica necessariamente a forma do ser-com-ooutro”222. Por esse movimento a consciência individual presa na tautologia “Eu sou
Eu” eleva-se para a consciência social “Eu sou com o Outro”.
Ao

mesmo

tempo

clarifica

o

problema

da

reciprocidade

porque

a

autoconsciência na luta pelo seu próprio reconhecimento se vê no Outro. Por
conseguinte, na luta pelo reconhecimento recíproco o homem é impelido a superar
toda e qualquer perspectiva de transformar o Outro em um objeto, uma vez que o
aceita como sujeito. E como o homem não é um ser pronto, mas está em processo
de autoconstrução, o processo recíproco é essencialmente comunitário. A
comunidade é o espaço em que o indivíduo particular encontra a sua
universalidade223.
Percebe-se que para Lima Vaz, no espaço-tempo da coexistência comunicativa
o Eu e Outro desenvolvem diversas relações por meio da linguagem e, juntos,
experimentam a reciprocidade que se estende em níveis diferentes de convivência:
na experiência mais próxima, ela se expressa no “amor, na amizade, na vida em
comum”; na convivência social ela se expressa “na obrigação, na fidelidade” e, por
fim, na “relação recíproca da permanência, que se exerce como relação Eu-outros
na tradição, no costume, na vida social e política”224.
E nesse universo infinito de comunicação é possível vislumbrar o Outro Infinito,
ausente, mas sempre presente no cotidiano da história, uma vez que a experiência
espiritual é constitutiva do ser humano e é como ser espiritual que ele dá
significação ao ser e ao fazer humanos, construindo conjuntamente com o Outro o
mundo cultural.
221
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Após concluir a fenomenologia do reconhecimento em sua expressão mais
ampla por meio das formas da palavra e do trabalho no medium da linguagem, Lima
Vaz avança a reflexão para a forma particular do reconhecimento efetivada pela
mediação abstrata da compreensão explicativa das Ciências Humanas (human
sciences). Ele dialoga, portanto, com as ciências que atualmente têm a função
fundadora e reguladora das práticas sociais e culturais: a História e a Sociologia.

3.3 Forma particular do reconhecimento225

As expressões originais da palavra e do trabalho, que manifestam o encontro
recíproco entre o Eu e o Outro na imediatez do mundo da vida, constituem no âmbito
do pensamento vaziano, “o resultado de uma mediação empírica, que deve ser
suprassumida

nas

formas

mais

elaboradas

das

mediações

abstrata

e

transcendental”226. Logo, o segundo momento de passagem do dado ao significado
na categoria da Intersubjetividade é a mediação das Ciências Humanas, em que o
sujeito metodologicamente abstrato é o que está presente no reconhecimento
científico.
A pesquisa científica sobre as “coisas humanas” é um fenômeno moderno, já
que a noção de uma ciência da sociedade, em seu aspecto sincrônico como a
Sociologia, e em seu aspecto diacrônico como a História, era desconhecida no
pensamento clássico. Os conceitos de Sociedade e História caracterizam, portanto,
uma nova etapa no pensamento ocidental sobre as relações intersubjetivas e
suscitam as Ciências Sociais que se ocupam da análise explicativa da nova
experiência histórica e social do homem moderno, a partir das profundas
transformações ocorridas na estrutura econômica, política, social e cultural durante
os séculos XVIII e XIX constituindo, portanto, a mediação abstrata da compreensão
da Intersubjetividade.
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Essa nova forma de compreender a Intersubjetividade expressa a efetivação da
nova forma de razão no âmbito das “coisas humanas”. Ela é resultante do processo
histórico e filosófico que transformou o paradigma ontológico que sustentava o
sistema simbólico do Ocidente e possibilitou a formação de um novo mundo
intelectual que Lima Vaz chama de modernidade227.
Lima Vaz reflete sobre esse novo mundo intelectual moderno objetivando
diagnosticar os traços originais das raízes gestadoras desse novo horizonte cultural,
isto é, as ideias fundamentais que explicam a constituição do novo horizonte
simbólico: as instituições, os valores, as crenças, a consciência comum, enfim, as
relações intersubjetivas que são objeto de pesquisa das Ciências Humanas e das
Ciências Sociais.
Trata-se, primeiramente, de apresentar as ideias matriciais gestadoras da
modernidade e da constituição da sociedade, mediação moderna dos Indivíduos; em
seguida, enfatiza-se os problemas filosóficos das Ciências Humanas e, por fim, a
crítica vaziana à pretensão das Ciências Humanas em explicar a relação do
reconhecimento dentro dos cânones científicos, notadamente, as Ciências Sociais
da História e da Sociologia.

3.3.1 Sociedade: mediação moderna dos indivíduos

O advento da sociedade como mediação dos indivíduos é uma invenção
propriamente moderna e expressa a nova relação do homem com o tempo e as
revoluções por ele protagonizadas, que inovaram determinantemente a cultura
ocidental e criaram um novo universo simbólico para as relações humanas. A esse
fenômeno Lima Vaz chama modernidade228.
O interesse de Lima Vaz por esse fenômeno tem uma conotação propriamente
filosófica, ele limita-se a pensar o mundo intelectual, o mundo das ideias criadas,
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“Etimologicamente o termo modernidade provém do advérbio latino modo que significa
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analisadas e afirmadas que dão sustentabilidade à estrutura simbólica da sociedade.
É, portanto, a partir desse núcleo ideal, que interage organicamente com as esferas
“da organização social, das estruturas de poder, das condutas, das crenças”229, que
Lima Vaz reflete a formação da sociedade moderna. Importa compreender a
novidade na relação homem-tempo e as mudanças efetivas no tempo vivido, pela
qualificação axiológica feita pelo homem ao presente e que inova completamente a
axiologia anterior. Essas ideias são três: Objetividade, Intersubjetividade e
Transcendência.
A ideia de Objetividade refere-se à relação do homem com o mundo, à nova
forma de consciência tecnológica que caracteriza a atitude do homem moderno a
partir da conotação cartesiana do Cogito como principium ontologicum. Ora, o
advento da subjetividade como fundamento da objetividade faz do homem o sujeito
da realidade, o doador do sentido do mundo construído a partir de seus projetos e
experimentações. O Cogito torna-se, então, o novo sol reorganizador dos sistemas
de razões que formam o novo horizonte simbólico da sociedade, cuja polaridade são
os termos sujeito-objeto: o sujeito abre pelo seu espírito o horizonte para a pesquisa
científica e esta, por sua vez, lhe confere o critério de validade.
A forma relacional do homem com a natureza é, portanto, essencialmente
tecnológica e objetiva dominar e transformar a natureza em objetos, na medida em
que o homem torna-se sujeito230do conhecimento. O mundo torna-se, então,
manifestação do ser do homem.
Essa reviravolta antropocêntrica introduz na história do pensamento ocidental
uma nova representação do tempo, a metafísica da subjetividade, cujo núcleo
organizador é “o ordo cognoscendi das ciências tendo seu princípio e fundamento na
certeza do cogito e nas regras do método”231. Esse é o novo modelo de Razão que
se tornará dominante na cultura moderna.
A ideia de Intersubjetividade refere-se à relação intersubjetiva e reflete sobre a
“aparição e a afirmação histórica do Indivíduo”.232 Lima Vaz define o indivíduo como
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ser social no sentido da nova experiência que o indivíduo moderno faz de sua
própria autonomia no seio da sociedade. Ele é motivado pelo próprio tempo social a
tornar-se o outro de si mesmo, pelo processo de socialização que necessariamente
terá que viver para ocupar o seu espaço dentro da sociedade.
A sociedade torna-se, então, a mediação para os indivíduos envolvidos pelo
“tempo socialmente mensurável”, no qual eles se empenham por uma melhor
qualificação profissional, pelo trabalho e pelo lazer, como afirma Lima Vaz:
Na sociedade do trabalho a realização humana está em proporção direta
com a criação humana em todos os setores, desde o trabalho manual ao
intelectual, ou seja, em proporção com a ‘palavra’ que o homem pode e
233
deve pronunciar aos outros homens .

Logo, o social é o lugar em que o homem moderno se afirma como Indivíduo,
ou em que ele efetiva a sua autonomia. A relação que se estabelece socialmente é a
relação

Indivíduo-Sociedade,

relação

expressiva

da

forma

particular

do

reconhecimento do Outro na sociedade do trabalho e que é mediada pelo Contrato
Social defendido pelas teorias contratualistas modernas. Para Lima Vaz, o fundador
dessa nova teoria social-política foi Thomas Hobbes (1588-1679) quando introduziu
na história da filosofia ocidental a metafísica do corpo, pautada segundo o modelo
mecanicista da física. Ora, ao defender a hipótese do “estado de natureza” como
primeiro princípio para a reflexão antropológica, ética e política, Hobbes rejeita, de
fato, o pressuposto clássico da sociabilidade natural e estabelece o Indivíduo como
anterior à Sociedade.
O Indivíduo vivendo em “estado de natureza” e sem poder defender os seus
interesses, resolve estabelecer com os outros indivíduos um vínculo intersubjetivo,
por meio do pacto (covenant) social para cessar “a luta de todos contra todos”:
A passagem da liberdade do estado de natureza para o domínio na
sociedade civil assinala, pois, a gênese da esfera ético-política onde a
aspiração fundamental à paz deve ser garantida e onde se torna possível a
234
observância das leis naturais .

Pela teoria do direito natural Hobbes garante ao Indivíduo a sua sobrevivência
e pelo exercício da lei natural ele limita racionalmente o direito individual e possibilita
a vida em sociedade. Ora, a lei natural não requer o consentimento dos indivíduos,
mas é um ditame da razão reta que determina o que deve ser feito ou omitido para a
preservação da vida.
233
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Desse modo, o que torna possível o nascimento da sociedade civil e, nela, a
efetivação do ideal ético de acordo com as leis naturais, é a faculdade da
razão inerente à natureza humana e da qual procede a iniciativa da saída
235
do ‘estado de natureza’ .

A reflexão antropológica hobbesiana dos conceitos de direito natural e lei
natural inovam determinantemente a teoria política ocidental, pois o direito natural
protege a vida do Indivíduo e a lei natural expressa o exercício da razão como
capacidade limitadora do estado de natureza.
À primeira lei natural segue-se, pois, toda uma sucessão de leis que formam
como que o arcabouço da existência ético-política do indivíduo, uma vez
236
vingada a fronteira do estado de natureza e instituída a sociedade civil .

A teoria política de Hobbes absorve, portanto, a Ética na Política, uma vez que
a dimensão do agir do indivíduo circunscreve-se na dimensão do social e, assim,
abre uma nova perspectiva ética que será seguida pelos teóricos morais
naturalistas, relativistas culturalistas e subjetivistas.
A ideia de transcendência refere-se às mudanças metafísicas pelo advento da
Razão moderna, que confere ao homem a dignidade de sujeito. O homem como
sujeito afirma a sua autotranscendência “na esfera da imanência: nas instituições do
universo político, na construção do mundo técnico, na concepção autônoma do agir
ético, na fundamentação teórica, enfim, da visão de mundo”237. É o Eu racional que
se impõe historicamente e fundamenta as experiências vividas pelo sujeito como Eu
transcendental, Indivíduo universal, Eu social. “Tal sequência torna-se a instância
última instituidora e avaliadora dos sentidos objetivamente vividos”238.
A Razão moderna ao reivindicar para o Cogito a condição de fundamento, não
só ontológico, mas gnosiológico, antropológico, ético e político, oculta na totalização
do Eu penso a presença do Outro que só pode ser reconhecido em uma relação
espiritual. Daí a impossibilidade de um verdadeiro reconhecimento do Outro como
alter Ego nesse modelo social.
No seio desse novo modelo social, em que o Eu racional organiza o novo
sistema simbólico e autodiferencia-se em múltiplas racionalidades abre-se o espaço
epistemológico para as Ciências Humanas (human sciences). Elas objetivam
estudar o homem em suas mais variadas dimensões que vão “das ciências da vida
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às ciências das culturas, passando pela geografia humana, pelas ciências
econômicas e sociais e pelas ciências do psiquismo”239.
Esse fenômeno iniciou no século XVII e se ampliou diversificado durante o
século XIX e metade do século XX de acordo com o avanço das teorias
evolucionistas, positivistas e sociológicas. Lima Vaz analisa filosoficamente esse
fenômeno fazendo uma rememoração da prática “científica” dessas ciências em
torno das “coisas humanas”. Ele inicia sua reflexão definindo as Ciências Humanas
como ciências da ação ou praxeologia:
Como ciências, elas são teóricas e seu tipo de explicação é nomológicodedutivo, o que significa que não se referem às condições subjetivas da
ação, ao vivido, mas aos seus elementos objetivos, na medida em que
podem abstrair do vivido. Referem-se, em uma palavra, ao que na ação é
240
formalizável .

Lima Vaz ao analisar criticamente a praxeologia das Ciências Humanas, nos
dois pólos epistemológicos em que elas se agrupam o pólo das ciências naturais do
homem e o das ciências hermenêuticas, encontra problemas de gênese e de
estrutura.
No pólo das ciências naturais é possível diagnosticar problemas de gênese
porque, uma vez que as ciências naturais seguem a teoria da evolução, é difícil
precisar “uma compreensão adequada da essência do homem seguindo-se a linha
dessa sua derivação natural”241, e de estrutura porque retomam o problema
antropológico alma-corpo e a interação entre ambos.
No pólo das ciências hermenêuticas o problema situa-se ao redor do objeto da
Antropologia Filosófica, uma vez que cada ciência trabalha apenas um aspecto
humano. Dada a diversidade das ciências são também diversos os problemas, por
exemplo, os problemas da cultura, da sociedade e da história.
No problema da cultura, entendida como “espírito objetivo” conforme a leitura
hegeliana, entrecruza-se duas linhas explicativas do homem e do seu mundo: “a que
aponta para o mundo das formas com que o homem exprime a realidade e a si
mesmo, e a que aponta para o próprio homem como sujeito da intencionalidade
expressiva que está na origem daquelas formas”242.
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No problema da sociedade Lima Vaz enfatiza também os problemas de gênese
e de estrutura do ser social do homem. A ciência social põe, de um lado, as
questões sobre a origem da sociedade a partir ”das relações sociais elementares e
do seu entrelaçamento com a atividade laboriosa elementar do homem, procurandose reconstituir assim a gênese dialética do social nas relações do reconhecimento e
do trabalho”.243De outro, ela investiga a estrutura social elementar que “conduz
inevitavelmente à questão sobre a essência do homem como ser social e ser
produtor, dando origem às formas reducionistas do sociologismo e do economicismo
ilustradas pelos nomes de Durkheim e K. Marx”244.
O problema da história, por sua vez, diversifica-se em muitas questões como: a
diferença entre tempo histórico e tempo físico, “distinção que incide profundamente
na formulação do segundo problema, que se formula como problema do sentido da
História (dialética do Espírito Objetivo, segundo Hegel) ou da origem e meta da
História (K. Jaspers)”245, e também a distinção entre história como evento e história
como narração, que implica a reflexão sobre a distinção entre existência histórica e a
linguagem. Por fim, a questão da historicidade que se volta para “o clássico
problema da natureza humana como invariante ao longo do curso histórico”246.
A rememoração dos aspectos problemáticos presentes nas Ciências Humanas
desperta em Lima Vaz a percepção de que a questão filosófica subjacente às
diferentes racionalidades que estudam as relações intersubjetivas na sociedade
contemporânea está na ausência de um princípio teleológico que oriente o seu agir,
ou seja, “na prerrogativa essencial do homem que é a dimensão conscientemente
teleológica e axiológica do seu agir, à qual corresponde o paradoxo da livre
necessidade da aceitação de um universo de normas reguladoras desse
agir”.247Trata-se, portanto, de repensar filosoficamente, em face das Ciências
Humanas, o problema do Direito como a realização concreta da liberdade.
Diante do quadro problemático das Ciências Humanas e sentindo a
necessidade em esclarecer melhor a particularidade da Intersubjetividade por meio
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da compreensão científica, Lima Vaz reflete sobre as ciências que modernamente
estudam as práticas sociais e culturais: a História e a Sociologia.

3.3.2 Ciências Sociais: história e sociologia

Das diversas formas sociais pelas quais os sujeitos expressam a sua
reciprocidade na sociedade moderna, Lima Vaz destaca a História e a Sociologia
como mediadoras para essa experiência. A História e a Sociologia são ciências que
têm por objeto o estudo da sociedade e exercem, por conseguinte, a “função
fundadora e reguladora com relação ao ser e ao agir em comum dos homens”248, e
procuram dar epistemologicamente um status científico às “coisas humanas”.
Para alcançar esse nível de cientificidade, a História e a Sociologia
espelharam-se durante um longo tempo no modelo epistemológico das ciências
naturais, ou para imitar-lhes o método, ou para afirmar sua originalidade
epistemológica. Daí, a dificuldade encontrada por essas ciências de esclarecer o seu
procedimento

epistemológico,

oscilando

entre

os

dois

procedimentos

epistemológicos da explicação ou da compreensão.
Ora, as teorias explicativas da realidade seguem o rigor científico procurando
dar uma explicação dos fatos dentro das normas reconhecidas cientificamente.
Essas teorias seguem, em consequência, um padrão abstrato e objetivo e fixam-se
nas leis universalmente aceitas. Diferentemente, as teorias hermenêuticas defendem
a relação entre o fenômeno e o seu sentido, pois o sujeito já desde sempre se
experimenta no seio de um mundo de sentido, horizonte a partir do qual qualquer
conteúdo singular é compreendido.
O conhecimento científico na relação de Intersubjetividade limita-se à
explicação das práticas sociais e culturais e devido ao oscilar do objeto da História e
da Sociologia entre os pólos da Natureza, do Sujeito e da História, essas ciências
encontram dificuldade na formalização abstrata de seus conhecimentos, gestando
um conjunto de questionamentos apontados por Lima Vaz:
248
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História e Sociedade são fatos da Natureza que devem ser explicados a
partir de leis que regem a estrutura e o movimento dos processos naturais?
Serão criações de um Sujeito universal, do qual os indivíduos são
momentos transitórios, que se constitui e evolui através dos tempos como
um todo orgânico tendo a regê-lo a enteléqueia de uma ideia unificadora,
seja o Espírito objetivo de Hegel, a Humanidade de A. Comte ou a
Sociedade final de Marx? Ou deverão ser explicadas pela pluralidade e
diversidade das respostas com que os grupos humanos fazem face,
constituindo a sua própria tradição cultural, ao desafio da sua subsistência e
249
permanência no tempo?

Estas interrogações acompanham o desenvolvimento das Ciências Humanas e
apresentam a necessidade da constituição epistemológica sobre a natureza dos
seus objetos e métodos, notadamente das Ciências Sociais – História e Sociologia
– e, ao mesmo tempo, a dificuldade em constituí-los. A ausência de clareza no
status

científico

desses

conhecimentos

dificulta

os

seus

procedimentos

epistemológicos. Por serem Ciências do Espírito elas não podem seguir
mecanicamente o procedimento científico das Ciências Exatas, nem estabelecerem
uma oposição rígida entre a explicação e a compreensão.
O filósofo Paul Veyne250, no estudo sobre a epistemologia do conhecimento
histórico, aponta a dificuldade decorrente da relação entre o vivido e o formal nas
Ciências Sociais. Para ele, a História como “descrição do vivido” e a Sociologia
como “teoria social”, ao terem por objeto de estudo o vivido, isto é, as relações
intersubjetivas, não podem seguir o padrão formal científico, porque o vivido não
pode ser formalizável em lei.
Como o método científico tem um caráter essencialmente formalizado,
circunscrito às leis puras, ele não pode levar em conta o vivido. Em consequência, “o
abandono do vivido é o preço a ser pago pela ciência”251. A ciência formula leis
formais segundo um modelo ideal e não é possível encontrar um modelo que
reproduza a contingência humana situada na multiplicidade do tempo. É, assim,
evidente a impossibilidade de formularem-se leis em História e em Sociologia, uma
vez que estas ciências tematizam o concreto ou o existencial.
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Dentro desses parâmetros epistemológicos, a conclusão de Paul Veyne é que
nem a História e nem a Sociologia podem ser consideradas ciências, elas são
apenas retóricas extraídas da descrição do vivido. A História, conceito primeiro da
“idade historicista” é, portanto, questionada diante da oscilação em que ela se
encontra: “Rejeitada do campo da episteme, e não se contentando com as
incertezas da doxa”252, ela continua buscando o sentido para a sua existência.
Diante do aspecto particular da História como ciência distendida na dinâmica
dos jogos e sem uma visão teleológica, Lima Vaz concorda com a reflexão hegeliana
sobre a História Ocidental presente na Fenomenologia do Espírito, que relaciona o
real ao racional e sugere a criação de novas formas de racionalidade.
Cabe inventar novas formas de racionalidade, novas dimensões de
universalidade nascendo de uma nova articulação da inesgotável dialética matriz de toda racionalidade - da identidade e da diferença. A alternativa a
essa tarefa e a esse caminho não poderia ser senão a fuga para as regiões
253
noturnas da ideologia e do mito .

Após demonstrar a dificuldade das Ciências do Espírito, a História e a
Sociologia de explicar o verdadeiro sentido das “coisas humanas” (ta anthópina) e os
problemas lógicos e epistemológicos que encontram ao submeter a espiritualidade
ao código epistemológico das ciências naturais, Lima Vaz reflete sobre a posição em
que se encontra a compreensão explicativa da relação de Intersubjetividade por
meio das Ciências Humanas estendida entre a explicação e a compreensão, “o que
leva, inevitavelmente, as ciências humanas a constituir-se como ciências
hermenêuticas e penetrar no campo da filosofia”254.
Este problema aponta também para a dificuldade de definição do estatuto
científico das “ciências históricas” e das “ciências sociais” já que ambas ocupam-se
com o mesmo horizonte temático: as estruturas sociais, os comportamentos, os
acontecimentos que compõem a trama da relação intersubjetiva, diferenciando
somente na sucessão temporal do passado e do presente.
A História atua como a Sociologia ao descrever as estruturas sociais, os
eventos históricos e os comportamentos dos sujeitos no passado, e a Sociologia
atua como a História ao descrever as estruturas sociais, os eventos e os
comportamentos dos indivíduos no presente. Destarte, a práxis humana analisada
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historicamente ou sociologicamente é interpretada dentro de um contexto não
formal, mas a partir das contingências existenciais.
O pensamento sobre a relação de Intersubjetividade avança, portanto, da
“explicação” própria das ciências naturais para a “compreensão” própria das ciências
hermenêuticas. Isto porque o encontro humano no medium da linguagem é sempre
um encontro espiritual, em que “presenças espirituais” e não apenas “presenças
físicas” estabelecem entre si relações intersubjetivas, bem como os atos espirituais
do “reconhecimento” e do “amor” não podem ser analisados mecanicamente por
meio do procedimento abstrato da ciência.
Ao priorizar a “compreensão” na relação de Intersubjetividade, Lima Vaz afirma
o espaço transcendental do encontro humano, pois trata-se de um encontro entre
dois sujeitos e não entre sujeito e coisa. Para ele, a História e a Sociologia como
ciências hermenêuticas, de fato, expressam a experiência concreta do encontro
entre o Eu e o Outro, desde os mais simples gestos de convivência social até os
mais amplos gestos culturais por meio da linguagem mediadora do mútuo
reconhecer-se.
No entanto, para além do conhecimento científico das ciências históricas que
se limitam à análise das práticas sociais e culturais resultantes das relações
intersubjetivas, para Lima Vaz a relação da Intersubjetividade expressa o caráter
teleológico dessas relações que são em si mesmas espirituais. O reconhecimento,
ato expressivo da Razão, e o consenso, ato expressivo da Liberdade, são atos
espirituais e, como tais, não podem ser abstratamente explicados.
A complexidade da relação intersubjetiva ultrapassa, em conseqüência, os
limites das ciências empíricas e hermenêuticas e aponta para um outro nível de
compreensão que “provoca a transgressão dos limites da compreensão explicativa e
a urgência da compreensão filosófica”255. É nesse transbordamento da relação
intersubjetiva que o Filósofo brasileiro vai desenvolver a sua posição teórica sobre a
forma singular do Reconhecimento.
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3.4 Forma singular do reconhecimento256

No sistema antropológico vaziano, o movimento dialético da compreensão
filosófica é o “processo metodologicamente ordenado” pelo qual Lima Vaz constrói
os conceitos do discurso filosófico. Ao refletir, portanto, sobre a Comunidade, ele
retoma os dados obtidos pelas mediações anteriores para pensá-los de forma
transcendental257. Com essa atitude, Lima Vaz objetiva apresentar a originalidade da
experiência do reconhecimento como forma racional da convivência humana e pela
qual o homem “dá razão (logon didonai) do seu próprio ser”258comunitário.
Como já foi afirmado anteriormente, as experiências da compreensão empírica
e da compreensão científica apontam para um plano mais elevado de compreensão
da relação intersubjetiva, na qual o reconhecimento seja justificado filosoficamente.
Nesse novo nível, a lógica transcendental retoma, por conseguinte, os dados obtidos
nas mediações anteriores para sintetizá-los na categoria259 da Intersubjetividade.
Com esse movimento a lógica constrói o conteúdo categorial e, ao mesmo tempo,
articula essa experiência “à dialética que conduz o discurso da Antropologia
Filosófica”260.
Na Antropologia Filosófica, a categoria da Intersubjetividade é o momento no
qual Lima Vaz dialetiza “o paradoxo do encontro humano, que é sempre,
fundamentalmente, um encontro entre sujeitos e, como tal, um encontro
espiritual”261. Seu objetivo é expor as razões últimas da intencionalidade da
consciência que se afirma no exato momento em que é afirmada, querida e
compreendida por outra intencionalidade. Ele se questiona, todavia: “é possível
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260
AF II, p.65.
261
Ibid.

98

pensar a relação entre os sujeitos sem atribuir de alguma forma a um dos termos a
primazia sobre o outro?”262 Essa dúvida motiva Lima Vaz a discorrer sobre a
experiência transcendental da Intersubjetividade.
Para tanto, Lima Vaz retoma a metafísica aristotélico-tomista da analogia do
conceito de ser para demonstrar a relação de identidade na diferença própria do
Espírito, que possibilita a formação do conceito de Comunidade pelo princípio da
limitação eidética263, e a teoria tomásica do Juízo, para demonstrar o dinamismo da
consciência, que pelo princípio da ilimitação tética264, transcende toda região
objetivada pelo princípio da limitação eidética. Logo, o princípio da ilimitação tética
introduz a negatividade no seio da limitação eidética e, ao opor as categorias, faz
avançar o discurso.
A especificidade da categoria da Intersubjetividade está exatamente na
compreensão da relação do reconhecimento que “compreende o outro no âmbito da
autoposição do Eu ou no momento tético do discurso”265. Essa relação expressa, por
conseguinte, a afirmação do Eu à presença do Outro Eu e constitui-se como uma via
media para o encontro intersubjetivo:
Esta deve compreender na forma da categoria da Intersubjetividade o
paradoxo da presença do outro Eu no espaço da intencionalidade do Eu
afirmante que é, ao mesmo tempo, o sujeito ontológico (como mediação) e
o sujeito lógico (como termo de atribuição) do discurso, mas de tal sorte que
essa compreensão não implique a primazia ontológica do Eu sobre o outro,
nem deixe que a clareza do seu afirmar-se a si mesmo seja ofuscada pela
266
presença irradiante do outro” .

Essa dinâmica de identidade na diferença, própria da categoria da
Intersubjetividade, é característica da dialética constitutiva do Espírito. Lima Vaz na
Antropologia Filosófica afirma, com efeito, que a dialética do Espírito compõe-se de
dois momentos constitutivos que são o em-si e o para-si.
O para-si é o momento da reflexividade do Espírito ou da sua identidade
ativa consigo mesmo na afirmação da sua identidade (intencional) na
diferença (real) com o objeto. O em-si é o momento da realidade do objeto -
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Este princípio impõe “ao conhecimento a necessidade de exprimir o objeto na forma do conceito
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objeto.” (AF I, p. 167).
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da sua verdade - que é normativa com relação à sua expressão pelo
267
sujeito .

O movimento espiritual em-si-para-si expressa, por sua vez, a totalidade
sintética do encontro humano cujos elementos constitutivos são o Eu e o Outro.
Então, como veremos posteriormente, essa relação entre sujeitos espirituais só pode
ser uma relação de reciprocidade, ou seja, uma relação da “identidade na diferença
do Eu, fazendo face à identidade na diferença do outro Eu”268, o que manifesta a
necessidade da reciprocidade mútua e a afirmação do outro como Eu.
Como Lima Vaz apresenta a dialética da identidade na diferença? Ele afirma
que no momento do encontro entre as duas infinitudes intencionais o Eu
primeiramente afirma o em-si do outro, isto é, a sua objetividade como diferente de
si mesmo, para em seguida suprassumi-la pelo para-si, isto é, pela sua identidade
intencional ou sua subjetividade. Assim o Eu atribui ao outro “o predicado essencial
do sujeito espiritual - a consciência-de-si”269 e o acolhe como sujeito.
O acolhimento do outro como alter Ego expressa o reconhecimento de sua
alteridade ou que ele não é uma simples duplicação do Eu:
a alteridade é construída pela diferença intencionalmente infinita com que a
identidade dos sujeitos (ou a identidade da sua ipseidade) é posta na
relação de intersubjetividade, o que exclui definitivamente, na hermenêutica
do alter ego, a simples equalização objetiva ou aritmeticamente formulada
270
dos sujeitos .
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Intersubjetividade, como Eu e o Outro do Eu, Lima Vaz inicia o processo de
construção do discurso. Primeiramente, ele determina o seu objeto, e esse é sempre
um momento aporético271 pelo qual o Filósofo brasileiro questiona radicalmente o ser
da relação em comum por meio das aporéticas histórica e crítica.
Pela aporética histórica ou rememoração ele recupera o pensamento sobre o
Outro na evolução da história da filosofia e o atualiza no presente, e pela aporética
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crítica ele se volta para o contexto problemático do saber sobre a relação
intersubjetiva, que já foi trabalhado na mediação empírica da pré-compreensão, e na
mediação abstrata da compreensão explicativa. Ele desenvolve, portanto, os dois
princípios fundamentais constitutivos do discurso filosófico: o eidético272 e o tético273.
Em segundo lugar, ele elabora a categoria pela qual pretende demonstrar
como o sujeito afirma a experiência intersubjetiva. Ele segue o esquema (N) - (S) (F) categorialmente, de tal forma que o dado ou (N) exprima “um dos aspectos
fundamentais com que o homem se experimenta a si mesmo”274. Ele vai retomar, por
conseguinte, as experiências anteriores para suprassumi-las em um nível mais
profundo de compreensão, que é o nível concreto275.

3.4.1 O outro: problema atual do reconhecimento

Na sociedade moderna o Indivíduo tem uma prioridade lógica e axiológica
sobre as razões do seu existir em comum e essa prioridade constitui um problema
para o reconhecimento do Outro porque dificulta a reciprocidade da relação
intersubjetiva uma vez que, centrado em seu solipsismo, o sujeito não experimenta a
sua infinidade intencional pela qual afirma e acolhe o Outro no exato momento em
que é aceito e acolhido. Sem “a constituição desse ir-e-vir ontológico”276 corre-se o
risco da não saída do terreno da objetividade, ou seja, o mundo dos objetos e, por
conseguinte, o perigo da coisificação do Outro.
O modelo social vigente fundamenta-se na teoria do pacto social que se
fundamenta na lei e no direito natural, na Razão individual de cada membro social
que é obrigado a aceitar o pacto em defesa da sua vida e dos seus interesses
272

“O momento eidético (eidos=forma), no qual se levam em conta os elementos conceptuais que
emergem da pergunta, seja a partir da aporética histórica, seja a partir da fenomenologia da situação
humana (pré-compreensão), seja a partir das conclusões das ciências do homem (compreensão
explicativa)” (AF I, p.168).
273
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transcendental)” (Ibid., p.166).
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elaboração da categoria alcança, assim, o nível ontológico, que é o sujeito do discurso sobre o ser do
homem (Dialética) que é propriamente o discurso da Antropologia Filosófica.” (Ibid., p.166).
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particulares. O problemático nesse modelo é, para Lima Vaz, exatamente a ausência
de um fundamento que sustente o reconhecimento como relação ética e garanta a
legitimidade objetiva e pública dos direitos universais. O Filósofo brasileiro procura,
portanto, recuperar a prioridade da sociabilidade natural do homem, anterior ao
conceito de Indivíduo presente no pensamento social e político contemporâneo.
Como o pensamento vaziano situa-se no âmbito da tradição filosófica, ele se
volta para a tradição em um exercício rememorativo para atualizar no presente, a
problemática do Outro. Seu objetivo é apreender a essência do problema em seu
contexto temporal, por meio da sistematicidade coerente das ideias em busca da
verdade e, ao mesmo tempo, apontar para as interrogações que permanecem
abertas e fazem avançar o pensamento.
Ele reflete inicialmente sobre a filosofia social e política grega e constata que o
problema do outro enquanto outro não era um tema trabalhado pelos filósofos
antigos. Estes, voltados para a construção universal da ideia de comunidade
humana, veem o outro apenas como “termo das relações específicas que definem
as formas da comunidade humana e a sua hierarquia”277. Nesse sentido o outro é
visto como o eu mesmo (alter ego) nas formas hierarquizadas de que o homem
participa, por exemplo, família, cidade, confrarias religiosas ou filosóficas. A virtude
da amizade (philia) é a que mais se destaca nessas relações intersubjetivas,
cruzando o fio da natureza (physis), naturalmente manifestada nas expressões de
afinidade e afetividade, e o fio da razão (logos) cuja expressão se dá “no ideal do
bem e da virtude como fim da amizade”278.
A dificuldade em entrecruzar esses dois fios constituiu-se, para Lima Vaz, a
aporética da relação de Intersubjetividade no pensamento clássico. A relação de
igualdade para os gregos se dá, portanto, no âmbito da razão (logos), predicado de
cada um. “Essa comunicação no logos, essência da amizade, encontra por sua vez
suas formas mais elevadas de realização nos planos éticos e políticos”279.
A segunda corrente histórica que reflete sobre o Outro é a tradição bíblica e o
pensamento cristão-medieval. Aqui o Outro se manifesta como “próximo” (o plesion).
O pré-anúncio dessa manifestação encontra-se no Antigo Testamento, quando os
277
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profetas ensinavam a prática da justiça ou despertavam nos judeus a noção de
responsabilidade pessoal. Mas é no Novo Testamento que a ideia do próximo
alcança todo o seu vigor por meio da “revelação da ágape, do amor - dom de Deus
(charitas, caridade)”280.
Nesse novo contexto temporal radicaliza-se a ideia grega de amizade como
relação que só pode ser exercida entre iguais, todavia, essa igualdade não se situa
mais entre “a pulsão do eros e o culto à philia”281, mas na relação intrínseca entre o
Eu e o Outro mediada pelo amor divino.
O paradoxo dessa nova relação intersubjetiva é exatamente a presença do
Outro como próximo. De um lado, ela apresenta o Outro como o eu mesmo,
contudo, ao mesmo tempo, o vê na radical alteridade que separa o eu do próximo,
devido a relação de criaturalidade de cada um singularmente.
Cada um procede da relação de criaturalidade de cada indivíduo singular
para com Deus e, mais ainda, da assunção de cada um na esfera da
gratuidade do dom divino, de tal sorte que, devendo ser amado segundo a
regra da identidade do alter ego (os seautón), o próximo é aceito na
282
diferença infinita do insondável designo da ágape divina que o envolve .

A relação intersubjetiva cristã expressa a novidade da gratuidade do amor e a
sua prescrição como lei, e é essa novidade do amor como ágape e mandamento
que se torna fundante dos “ideais de fraternidade e dom de si ao longo da história
espiritual da civilização do Ocidente”283.
Para Lima Vaz é evidente, que a primeira grande experiência histórica de
abertura para o Outro se deu com o Cristianismo, por meio da prática das primeiras
comunidades cristãs, na vivência da doutrina do amor. Elas descobrem nesse
relacionamento a revelação do Outro como o próximo, Como “o termo do amor de
Deus, e seu amor torna-se a exigência primeira da mensagem da Boa Nova”284. O
tema do Outro é, assim, introduzido na história da filosofia ocidental e é continuado
pelos filósofos cristãos na Idade Média por meio da Antropologia Cristã.
Com o advento do racionalismo moderno cartesiano, o enfoque filosófico voltase para a autonomia do Eu e para a absolutização de sua práxis e o Outro se perde
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na “pura causalidade da ideia”.285 A elevação do “Eu penso” como centro do sistema
oculta a presença do Outro e tudo passa a ser justificado a partir do Eu. Em Kant, “o
outro surge como objeto do imperativo categórico no âmbito da ‘razão prática’, é o
homem como essência racional (Vernunftwesen), capaz de ser assumido na esfera
da obrigação e na pura forma da lei moral”286. Com efeito, a metafísica da
subjetividade sedimenta-se na autonomia do sujeito:
O postulado da autonomia do indivíduo como primeiro princípio da ordem
das razões do ser-em-comum social, ou a absolutização da sua práxis,
implica necessariamente, em filosofia social e política, um empirismo
nominalista que suprimindo a categoria lógico-ontológica da natureza
humana e da sua sociabilidade constitutiva abre caminho para a dramática
anomia ética que reina nas sociedades modernas e, com ela, para a
instauração do hobbesiano “estado de natureza” do bellum omnium contra
omnes que caracteriza para a nossa civilização, a impossibilidade de
287
constituir a Ética do seu projeto universalizante .

Nesse contexto, o Outro oculta-se sob a luminosidade do Eu, fundamento
teórico e prático da realidade. Essa primazia do Eu faz despontar, para Lima Vaz, a
seguinte questão aporética: “como justificar, a partir do Eu, a pluralidade dos
sujeitos?”288 Os filósofos modernos têm procurado de múltiplas formas encontrar
uma resposta, porém, para o Filósofo brasileiro elas não desenvolvem uma resposta
adequada porque permanecem à sombra da universalidade do Cogito cartesiano.
A filosofia hegeliana consegue, contudo, desocultar o Outro das sombras do
Cogito. Hegel, ao historicizar a teoria pela definição do movimento dialético, afirma
exatamente a comunidade como primum ontologicum do pensamento. Ele supera,
por conseguinte, o solipsismo kantiano e afirma na Fenomenologia do Espírito que
“a consciência não será consciência-de-si se não passar pelo momento do
reconhecimento (Anerkennung) em face do outro”289.
No pensamento contemporâneo o problema do Outro é retomado sob várias
vertentes: a Fenomenologia, a Lógica e a Linguagem. A efervescência de teorias em
torno do tema da Intersubjetividade mostra a importância desse problema no tempo
atual.
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contemporâneas em refletir sobre a problemática do Outro, Lima Vaz diagnostica a
presença de uma aporia:
É aquela na qual converge toda a aporética histórica da relação de
intersubjetividade: considerada dual ou plural entre os sujeitos qual o
fundamento que permite a essa relação transcender de alguma maneira o
seu acontecer natural e histórico para constituir-se como relação que revela
no outro a presença de uma dimensão axiológica fundamental: a dignidade
290
de um outro Eu?”

A solução dessa aporia está justamente na afirmação filosófica de um
fundamento que possibilite a relação entre os dois termos da relação: o Eu e o
Outro. Lima Vaz pretende pela categoria da Intersubjetividade encontrar uma
resposta a essa inquietante questão sobre o reconhecimento, pela afirmação
filosófica da Comunidade como espaço transcendental para o encontro humano. É o
que veremos a seguir.

3.4.2 Comunidade: mediação de sujeitos

Para elaborar a categoria da Intersubjetividade Lima Vaz retoma os momentos
clássicos da análise aristotélica que se constituem em Objeto, Conceito e Discurso.
No momento do Objeto, o Filósofo critica o conteúdo fenomêmico do Mundo da Vida
e das Ciências Sociais pelo qual o homem experimenta a si mesmo como serrelação. A crítica clarifica o caráter transcendental do Objeto e o conduz à
elaboração do seu Conceito, ou seja, à definição ontológica da experiência original
da comunidade em que o homem encontra a sua razão de ser enquanto ser-com-osoutros. Em seguida, Lima Vaz elabora o movimento lógico em que as categorias são
suprassumidas em níveis mais profundos de integração da unidade intersubjetiva
até alcançar a primazia do Ser como fundante do dinamismo da Identidade na
diferença da comunidade.
O movimento dialético pelo qual Lima Vaz compreende a Ideia de comunidade
possui dois momentos: 1) A aporética crítica do eidos, ou forma da comunidade; 2) a
aporética crítica da thesis, ou a posição antropológica da comunidade na totalidade
do ser humano. Lima Vaz reflete sobre a identidade na diferença do ser-para-os290
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outros e mostra a infinitude da intencionalidade humana que não se fecha em uma
região ontológica, mas dirige-se para a infinitude do Ser.
Lima Vaz inicia a reflexão sobre a comunidade com as relações intersubjetivas
espontâneas vivenciadas no cotidiano do Mundo da Vida. A partir dessas relações,
ele reflete sobre a oposição exterior-interior, isto é, sobre a passagem do sujeito
empírico para o sujeito inteligível. Ele problematiza, portanto, a oposição entre o
agregado empírico sem vínculos permanentes, como o conceito sociológico de
“massa”, e a experiência comunitária agregada por meio de vínculos permanentes,
como os vínculos familiares, sociais, políticos, etc.
A diferença entre os dois tipos de situações é evidente. Na “massa” não há
relação intersubjetiva, os sujeitos estão juntos, mas, ao mesmo tempo, dispersos,
enquanto na experiência comunitária existem laços que unem os sujeitos entre si,
laços transcendentes que explicam a razão da vida-em-comum291. Nessa
experiência cada indivíduo é sujeito, sendo capaz de auto-exprimir-se Eu sou. Logo,
na experiência comunitária a pessoa já vivencia uma nova expressão de seu Eu
como Eu inteligível.
Como se dá, contudo, a passagem do Eu sou para a comunidade? Para Lima
Vaz, esta passagem não pode ser feita de forma unívoca292, ou seja, a afirmação Eu
sou não pode ser simplesmente estendida ao Nós comunitário como se este fosse
uma somatória de Eus. Destarte, se a comunidade fosse essa somatória, haveria
uma contradição entre o Eu e o Nós, já que ambos seriam mediadores ao mesmo
tempo do dado e do significado e não haveria mudança ou suprassunção. Para o
Nós o dado seria os sujeitos empíricos e a forma a relação intersubjetiva, e “o Eu
seria simplesmente absorvido no Nós como um não-Eu, o que contradiria a própria
natureza da relação de intersubjetividade, fazendo desvanecer-se os seus
termos”293.
Lima Vaz questiona: “como manter-se a unidade inteligível do Eu - sua
irredutível originalidade - na comunidade do Nós?”294 Ou como ser livre no seio da
291
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comunidade? A resposta a esta questão requer a reflexão analógica295 sobre a
mediação para a experiência comunitária, semelhante ao que acontece na
experiência individual, em que o Eu acolhe o Outro no medium da Linguagem sem
negar a sua originalidade, o seu ser pessoal.
O problema da mediação Eu-Comunidade assemelha-se à oposição clássica
do uno-múltiplo. Importa pensar um fundamento que sustente a unidade na
multiplicidade na relação intersubjetiva, de tal forma que o ser pessoal seja
preservado no momento em que é suprassumido “na unidade de um sujeito
transindividual que é, ao mesmo tempo, plural nos sujeitos concretos nos quais se
realiza e uno pela relação intersubjetiva que se estabelece entre eles”296.
Lima Vaz pensa essa mediação para a relação Eu-Comunidade, enfatizando,
primeiramente,

a

identidade

constitutiva

das

pessoas

que se

relacionam

socialmente. Essas pessoas são seres inteligentes e livres, por conseguinte, são
seres espirituais, logo, esse horizonte transcendental evidencia o plano racional em
que as pessoas estabelecem relações intersubjetivas. Elas só acontecem no plano
transcendental, e somente nesse plano é possível pensar a passagem do Eu ao
Nós. Como a razão transcendental não é unívoca, mas análoga, nessa passagem
do Eu ao Nós efetiva-se, de fato, uma analogia de atribuição própria da categoria do
Espírito, em que só em referência ao Espírito Absoluto como analogatum princeps é
que nos constituímos pessoas ou somos analogatum inferiora.
Como seres espirituais, os sujeitos estabelecem então, entre si, formas de
convivências que resultam na formação da comunidade, “o sujeito plural no trânsito
dialético do Eu sou ao Nós somos”297, e que manifesta o ser-em-comum. Essa
manifestação do ser-com (Mitsein), por sua vez, expressa a função do espírito finito
na pessoa, que na relação intersubjetiva age como analogatum princeps ao exprimir
na reflexividade individual de cada pessoa a sua estrutura inteligente e livre. O que
resulta dessa reflexão é que somente a partir dos atos espirituais da Inteligência e
da Liberdade se pode “pensar a unidade do nosso ser-em-comum constituindo um
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sujeito plural que, analogicamente, pensa, delibera, reflete, decide, abraça ideais e
estabelece normas e fins”298.
Se em princípio o ser inteligente e livre não é constitutivamente um Nós, ou o
Eu não é um Nós, como evitar o solipsismo do Eu no Mundo? Como já foi afirmada
anteriormente, a estrutura interna da consciência, intenção-expressão, suprassume
o Mundo pela afirmação do Eu sou como Ser-no-Mundo, no exato momento em que
se encontra com o Outro e se torna Ser-com-o-Outro, neste sentido, o Mundo é a
mediação para esse encontro interpessoal. Consequentemente, a aporia da relação
intersubjetiva não pode ser exterior, mas interior, ela desponta no mais íntimo da
subjetividade humana consciente e livre do seu solus ipse, é a partir de dentro que
brota a convicção da pessoa ao afirmar: o Eu não é um Nós. Como sair dessa aporia
e afirmar tanto o Eu quanto o Nós?
O primeiro movimento dialético para a saída dessa aporia é a consciência
pessoal de que o Eu sou, síntese da relação Sujeito-Objeto, passa da relação de
objetividade para a consciência de que o fundamento dessa relação é, de fato, a
relação de intersubjetividade, ou o seu Ser-com-o-Outro no Mundo, como já
demonstrado anteriormente. O Mundo passa a ser compreendido como mediação
para o encontro entre o Eu e o Outro: “O mundo é, para cada um de nós, o caminho
para o encontro do outro”299.
O segundo momento da dialética manifesta que o Eu no íntimo da reflexividade
sobre si mesmo constata que o seu Ser-no-Mundo é constitutivo da sua estrutura
relacional, isto é, faz parte da sua essência. Por conseguinte, a nova experiência de
Ser-com-o-Outro também deverá ser afirmada como desdobramento do seu próprio
Eu em sua abertura para o horizonte do Ser.
Essa afirmação se dá no medium do Mundo. O Eu sou não é um mônada
isolado no meio do Mundo, mas é um Ser-com-o-Outro no Mundo, e no Mundo ele
afirma a sua outra forma de manifestação, que é exatamente o eidos da relação de
Intersubjetividade, em consequência, o Eu só pode ser pensado como Ser-com-oOutro. O Nós, ou a Comunidade, constitui o excesso do encontro entre o Eu e o
Outro, como diz Lima Vaz:
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O eidos da relação de intersubjetividade é circunscrito, portanto, ao espaço
conceptual delimitado pela pluralidade dos sujeitos e pela relação que se
300
estabelece entre eles a forma de uma unidade na pluralidade .

Essa forma de unidade e pluralidade é a comunidade. Esse Ser-em-comum
subsiste, exatamente, por meio da tensão dialética entre o Eu (para-si) e o Nós (emsi), relação objetiva do encontro entre o Eu e o Outro. Para o Filósofo brasileiro é
nesse momento de tensão dialética que acontece a dupla negação: “o para-si dos
sujeitos nega o seu total exaurir-se no para-o-outro ou no em-si da relação; e o emsi da relação (sua natureza objetiva) nega o isolamento monádico do para-si do
sujeito”301. O resultado dessa dupla negação é a posição do Nós, da relação
intersubjetiva desdobrando-se nas diferentes expressões comunicativas como o
reconhecimento, o consenso, a afetividade, enfim, a identidade cultural.
Nessa unidade na diferença em que subsiste o esse in das pessoas em seu
relacionar-se com o esse ad do Outro ou o em-si da comunidade, se expressa o
eidos da relação intersubjetiva, cuja dialética do para-si e do em-si, assemelha-se à
do sujeito individual:
Há uma primazia do em-si da relação se a pensarmos do ponto de vista da
unidade que ela estabelece entre os sujeitos; e há uma primazia do para-si
dos sujeitos se pensarmos a relação do ponto de vista da singularidade
302
irredutível de seus membros .

Por compreender, contudo, formalmente o para-si da relação como relação de
Intersubjetividade, Lima Vaz afirma que o para-si dessa relação corresponde ao
mesmo tempo ao para-si das pessoas e ao em-si da relação Intersubjetiva em sua
concretude, por exemplo, a relação de amizade. Portanto, o em-si da relação, “é
análogo ao para-si dos sujeitos singulares, os sujeitos (que, na relação de amizade,
é, enquanto sujeito, o amigo)”303. Essa unidade na diferença só é pensável como
relação de reciprocidade entre o Eu e o Outro, relação resultante da negação do Eu
absoluto e da negação do Nós absoluto.
Após definir o eidos da relação intersubjetiva como Intersubjetividade, ou como
reconhecimento, o Filósofo brasileiro avança para o momento tético do discurso, que
consiste na afirmação da comunidade como unidade na diferença. A pergunta pelo
ser do homem direciona-se, então, para a mediação do sujeito enquanto sujeito, ou
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seja, a mediação transcendental da relação intersubjetiva. Somente aqui a dialética
vai afirmar “a identidade na diferença do ser-para-si dos sujeitos e do ser-para-ooutro”304, que constituem a unidade da vida comunitária. Logo, esse momento
expressa a convicção do indivíduo em afirmar “Eu sou um Nós”. Afirmação que
manifesta a íntima negação de identidade entre o Eu e o Nós.
A posição da comunidade ou da unidade na diferença no âmbito do discurso
antropológico constitui uma nova forma ou categoria de expressão do indivíduo
como sujeito ou ser espiritual. Para Lima Vaz, somente aqui se dá a passagem para
outro nível de compreensão do sujeito enquanto ser transcendental pela delimitação
eidética de uma região do Ser do homem, que ele chama Intersubjetividade ou Vidaem-Comum ou História, na qual se dá a afirmação o Eu sou um Nós.
No momento em que o Eu afirma Eu sou um Nós, o princípio da ilimitação
tética, ou o dinamismo interno da consciência nega, contudo, a imediatez da unidade
intersubjetiva e aponta para o infinito do Ser. Para Lima Vaz, não é possível a
constituição de uma comunidade ideal circunscrita à finitude humana, por causa da
contingência em que as pessoas estão situadas. Essa contingência impede a
intuição de uma comunidade ideal comunicativa, logo, é impensável fazer da
comunidade, o horizonte universal do Ser, as experiências históricas dessa
experiência universal tenderam ou para o Individualismo, ou para o Totalitarismo.
Num primeiro momento, o princípio de ilimitação tética introduz, portanto, a
negação na unidade intersubjetiva por meio da proposição: “O Eu não é um Nós”.
Ele tenta mostrar que a identidade na diferença se constitui aqui, “como uma
dialética da ipseidade e da alteridade”305. Essa dialética da ipseidade-alteridade
mostra que a negação que o Eu enquanto reflexividade impõe ao Outro (alter) não
procede da certeza do Cogito ergo sum:
Na verdade, conquanto na relação com o outro a ipseidade permaneça na
sua essencial negatividade, é exatamente a abertura transcendental do
sujeito ao ser, constitutiva da estrutura do espírito e que deriva do centro
mais profundo da sua interioridade, que está na origem do dinamismo da
auto-afirmação do sujeito e que o leva a transgredir toda limitação eidética
306
e, no nosso caso, a limitação eidética da relação de intersubjetividade .

É visível que para Lima Vaz o motivo que leva a consciência a superar o
solipsismo é transcendental, ele parte da primazia do Ser presente no íntimo da
304
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pessoa, que a leva a se submeter “à presença infinita que é nele, o interior intimo e o
superior summo”307. É o Ser ou o Espírito na pessoa que a impulsiona a acolher o
Outro e a estabelecer com ele uma relação de reciprocidade ou de reconhecimento.
Do mesmo modo, a primazia da relação intersubjetiva permanece submetida à
primazia do Ser - passagem da relação de Intersubjetividade para a relação de
Transcendência.
Lima Vaz segue a intuição platônico-aristotélica da adequação entre o Ser e o
Bem. A comunidade de pessoas é necessariamente uma Comunidade ética. A
experiência antropológica do Ser-com-o-Outro é originariamente uma estrutura
normativa que se configura como um dever-ser. “A presença desse dever-ser no
coração da relação de Intersubjetividade, mostra a impossibilidade de se pensar um
existir intersubjetivo que seja eticamente neutro”308.
É, enfim, perceptível a articulação vaziana entre a Antropologia e a Ética na
compreensão filosófica da relação de Intersubjetividade, pois ao justificar
antropologicamente a comunidade humana como espaço transcendental para a
convivência de seres espirituais, a práxis exercida nessa comunidade humana deve
ser necessariamente uma práxis ética.
Com efeito, a comunidade ética, estruturada segundo formas originais de
relação intersubjetiva, é a mediação entre o agir ético subjetivo,
determinado formalmente pela consciência moral, e o universo ético
309
objetivo, constituído por valores, normas e fins .

A partir desse encontro entre a Antropologia e a Ética dá-se um novo passo no
discurso antropológico, porque a explicitação sobre o ser transcendental difere na
Antropologia e na Ética. Então, o Filósofo brasileiro desdobra em dois os níveis da
relação intersubjetiva, a antropológica e a ética pelas quais se dá a relação do
homem com a transcendência. “Se a constituição desses níveis é antropológica, sua
efetivação existencial é sempre ética, de tal sorte que o agir dos sujeitos em cada
um deles não pode ser pensado adequadamente senão na perspectiva de uma
perfeição ou virtude (areté), a ser praticada como forma ética da relação de
intersubjetividade”310.
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3.5 Conclusão

A

expressão

ontológica

da

comunidade

presente

na

categoria

de

Intersubjetividade vaziana mostrou uma dimensão essencial do ser humano, que é o
reconhecimento do Outro. De fato, a dialética do reconhecimento evidenciou o
primum relacionis ou o logos subjacente à relação intersubjetiva como medium para
a experiência comunitária.
A experiência comunitária é constituída pelos diversos círculos comunicativos
pelos quais o ato intencional da consciência propicia o autoconhecimento do sujeito
em busca de sua verdade. Logo, ao longo do desenvolvimento do conceito
comunidade, pode-se perceber a essencial sociabilidade humana tecida pela
comunhão das consciências que criam entre si os diversos fios interativos por meio
da linguagem. Cada gesto é uma comunicação, uma interpelação, um apelo e,
consequentemente, também a expressão de um sentimento, de uma busca, de uma
resposta, enfim de uma decisão de seres inteligentes e livres que se acolhem
reciprocamente.
No primeiro círculo comunicativo foi afirmado que a forma universal do
reconhecimento se constitui pelas dialéticas da palavra e do trabalho. A palavra é a
primeira mediação para o encontro entre o Eu e o Outro, é o sinal interativo entre as
consciências que exteriorizam a sua própria interioridade ou a sua liberdade e,
juntos, criam um Mundo significativo para se conviver. A palavra possibilita no
Mundo o advento do Nós, ou o sentido para o ser-em-comum, ou a comunidade.
O trabalho é a mediação para o reconhecimento do Outro na comunidade
porque ele é a causa eficiente de transformação da natureza no Mundo
propriamente humano. Por meio do trabalho os homens lutam não apenas pela sua
vida ou pela sua sobrevivência, mas por uma significação, pelo espaço socialmente
construído para o encontro entre as consciências. O trabalho expressa, portanto, a
realização e a libertação do homem do mundo natural e a sua elevação ao mundo
significado, o mundo do Nós.
Esse é o primeiro círculo na pré-compreensão do conceito comunidade. Nele
Lima Vaz mostrou “a dialética fundamental da história” que expressa a gênese da
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sociabilidade humana e a tarefa concreta do reconhecimento do Outro pelo trabalho
no seio da comunidade.
No segundo círculo comunicativo foi afirmada a forma particular do
reconhecimento pelo advento da Razão moderna, que determinou uma nova
experiência nas relações intersubjetivas. A metafísica da subjetividade explicita a
gênese da sociabilidade humana a partir da passagem da “natureza natural” para a
“sociedade civil”, impondo a primazia do Indivíduo sobre a sociedade.
Ora, numa sociedade de indivíduos em que a primazia do Eu se sobrepõe ao
Outro, a relação intersubjetiva torna-se problemática, uma vez que o primum
ontologicum, o Cogito limita o sentido da convivência ao parâmetro poiético ou à
práxis. O predomínio da relação de objetividade ou instrumental, na forma da
tecnociência do fato social, expressa a instrumentalização da palavra e do trabalho
em vistas da produção e do consumo de objetos. Nesse novo horizonte de natureza
quantitativa, a comunidade é vista como um produto a ser alcançado e a política
limita-se a solucionar as questões associativas e à satisfação das necessidades
básicas e vitais dos Indivíduos.
Esse “fenômeno social” é objeto de estudo das ciências históricas, que, embora
contribuam para a compreensão da história da sociedade, não alcançam, de fato, a
inteligibilidade última das “coisas humanas”. Como essas ciências oscilam entre a
“explicitação” rigorosamente científica e a “compreensão” do sentido das relações
intersubjetivas, elas apontam para um nível mais elevado de compreensão que é a
compreensão filosófica. Portanto, para Lima Vaz, somente a compreensão filosófica
possibilita a inteligibilidade última das “coisas humanas”, porque trata dos elementos
essenciais da experiência comunitária, que são os atos espirituais da Inteligência e
da Liberdade.
No

terceiro

círculo

comunicativo

foi

afirmada

a

forma

singular

do

reconhecimento, em que o Filósofo brasileiro elaborou a sua teoria sobre o
conhecimento do Outro, por meio da categoria antropológica da Intersubjetividade.
Nessa exposição, Lima Vaz retomou a análise aristotélica e apresentou,
primeiramente, o objeto constituído pelas experiências empíricas, abstratas e
históricas; em seguida elaborou o conceito ou a expressão noética da
Intersubjetividade e, finalmente, discorreu logicamente sobre o discurso que afirma a
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comunidade humana como espaço transcendental para o reconhecimento ou para o
encontro entre Eu e o Outro.
Após elaborar o objeto do discurso por meio da aporética histórica, pela qual
Lima Vaz atualizou a problemática do Outro no tempo presente, ele percebeu que o
problema do reconhecimento requer outro nível de racionalidade que transcenda o
acontecer natural e histórico da relação intersubjetiva. Ele desenvolveu, por
conseguinte, a aporética crítica retomando a metafísica da analogia do conceito de
ser aristotélico-tomista para explicar a passagem do Eu ao Nós, e afirmar o eidos da
comunidade, e a teoria tomásica do Juízo para explicar a abertura intencional da
Consciência ao Ser, princípio que impulsiona a experiência comunitária.
A dialética da Intersubjetividade iniciou com a constatação da identidade
espiritual na diferença dos Eus que compõem a comunidade. Todos os homens são
seres inteligentes e livres. A Inteligência e a Liberdade são atos espirituais. O
Espírito é o ápice da unidade do ser humano e abertura para a transcendência do
Outro, o Outro relativo na relação intersubjetiva ou o Outro Absoluto.
Ora, o Espírito não é uma noção univocamente antropológica, ele é
coextensivo

à

noção

de

Ser

entendida

segundo

as

suas

propriedades

transcendentais de unidade, verdade e liberdade. A possibilidade da abertura da
Inteligência finita à amplitude transcendental da Verdade, e da liberdade finita à
amplitude transcendental do Bem, como a respectiva circularidade entre Inteligência
e Liberdade, ou entre Verdade e Bem, Lima Vaz chama de “Quiasmo do Espírito”,
ou Inteligência Espiritual.
Logo, o homem como ser inteligente e livre participa da Inteligência Espiritual,
uma vez que o Espírito é o lugar de acolhimento e manifestação do Ser (enquanto
Verdade) e o lugar do consentimento ao Ser (enquanto Bem). Em consequência,
pelo Espírito, o homem participa do Infinito, todavia, a sua atribuição antropológica
só é possível a partir de uma “analogia de atribuição”, na qual o analogatum
princeps é o Espírito Infinito ou o Absoluto e o espírito no homem é o analogatum
inferiora.
Como espírito finito, o homem se relaciona com o mundo e, ao suprassumi-lo,
torna-se ser-no-mundo. Como ser-no-mundo ele dialoga com o Outro e, nesse
diálogo, o em-si da relação é suprassumida e ele se torna ser-com-os-outros. Do
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excesso do encontro entre o Eu e o Outro constitui-se analogicamente o “Nós
somos”. Contudo, como o Eu não se faz presente na constituição do “Nós”, a
medição para o encontro é o Mundo, espaço delimitado pela pluralidade dos sujeitos
e pela relação que se estabelece entre eles na forma de uma unidade na
pluralidade.
A comunidade é, portanto, essa unidade na pluralidade e se configura pela
tensão entre o “em-si” objetivo da comunidade e o “para-si” dos sujeitos, ou pela
dupla negação, a comunidade nega o isolamento monádico dos sujeitos e o “para-si”
dos sujeitos nega o seu exaurir-se no “em-si” da comunidade. Desta dupla negação
“Em-si-Para-si” resulta o Nós, ou a comunidade que se desdobra nas formas do
reconhecimento e do consenso.
Nessa unidade dialética, a comunidade, subsiste o eidos da relação de
Intersubjetividade que só é pensável pela reciprocidade da relação, de modo que o
Ser-em-comum constitui-se pela Identidade dialética. Essa identidade na diferença
ou a comunidade precisa, todavia, ainda ser afirmada no discurso antropológico.
No movimento da afirmação “Eu sou um Nós”, o dinamismo da intencionalidade
da consciência introduz pelo princípio da ilimitação tética a negação no seio da
limitação eidética: “Eu não sou um Nós”. Essa negação da identidade do Eu (Ego)
com o Outro (Alter), que é igualmente Eu (Ipse), não é isolamento, mas abertura
transcendental constitutiva do Espírito no mais íntimo do seu ser. É essa abertura
que possibilita a experiência comunitária como adequação entre o Ser e o Bem.
A reflexão vaziana sobre o reconhecimento apontou, por fim, para o
conhecimento cognoscitivo da Ideia de Comunidade. Contudo, essa expressão de
um conhecimento superior e recíproco, cuja comunicação mostra-se originariamente
ética, necessita ser determinada historicamente. É evidente que, para Lima Vaz, o
encontro entre o Eu e o Outro só acontece efetivamente em um horizonte do Bem
sob o exercício da razão prática. O Filósofo brasileiro avança, portanto, a reflexão
para a expressão reflexiva da comunidade a fim de demonstrar por meio da dialética
do consenso social os “invariantes ontológicos” da práxis intersubjetiva, que afirmam
ser “a comunidade humana necessariamente uma comunidade ética”. No segundo
momento do movimento dialético da Ideia de Comunidade demonstrar-se-á essa
comunicação ética por meio da expressão volitiva do consenso social, como o
consentimento da vontade a uma adesão racionalmente livre à vida-em-comum.
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4 CAPÍTULO 3 A EXPRESSÃO REFLEXIVA DA COMUNIDADE

O reconhecimento é obra da Razão prática
enquanto cognoscente. O consentimento ou
consenso procede da mesma Razão prática
em sua atividade volitiva. Uma vez
reconhecido o outro no horizonte do Bem, a
inclinação
da
vontade
segue-se
necessariamente ao reconhecimento para
consentir na comunidade entre o Eu e o Outro
sob o signo da bondade. Por outro lado,
sabemos que, do ponto de vista ético, a
adesão da vontade ao Bem é, exatamente, a
definição da liberdade. O consenso é um ato
eminentemente livre e é como tal que pode ter
lugar entre sujeitos éticos.
(Henrique Cláudio de Lima Vaz, Ética
Filosófica II, 75)

4.1 Introdução

A dialética do reconhecimento evidenciou a expressão ontológica da
comunidade como uma totalidade espiritual, que na sua universalidade racional
propicia a comunhão recíproca das liberdades pelo encontro original entre o Eu e o
Outro. A rede dialogal que se estabelece pelo encontro possibilita aos sujeitos a
autoconsciência de que eles não são seres isolados, mas essencialmente
interligados pelo espírito que os une.
A relação que se estabelece entre seres espirituais é, em consequência, uma
relação recíproca pelo reconhecimento da liberdade mútua na convivência
comunitária. Apesar da dialética do reconhecimento evidenciar a verdade
cognoscitiva da razão intersubjetiva como liberdade, essa experiência originária é,
contudo, abstrata e seu conteúdo precisa ser determinado pela práxis intersubjetiva,
logo, o movimento dialético avança para a expressão reflexiva da comunidade para
explicitar a verdade volitiva do consenso (consensus), que é a forma ética do
reconhecimento.
O objetivo deste terceiro capítulo é apresentar a expressão reflexiva da
Comunidade, isto é, a forma particular da relação intersubjetiva em que Lima Vaz
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discorre sobre a inteligibilidade volitiva do consenso social. De fato, a Ideia de
Comunidade determina-se na situação, como comunidade histórica, por meio do
exercício da razão prática311 razão teleológica e universal que subjaz à relação de
reciprocidade e possibilita o reconhecimento ético do Outro e o consentimento em
conviver com ele na Comunidade. O movimento dialético avança do em-si do
conceito Comunidade, ou seja, do momento abstrato da relação de reciprocidade em
que se evidenciou a causa cognoscente da razão prática por meio do
reconhecimento, em direção ao para-si do mesmo conceito, para expor a causa
eficiente, ou a dialética da liberdade imanente à relação de reciprocidade, que se
expressa na forma ética fundamental do consenso. No movimento dialético, Lima
Vaz organiza logicamente as diversas categorias que exprimem a moralidade da
práxis intersubjetiva.
A ideia diretriz do movimento dialético é “a ideia do homem como autoexpressividade”312. Lima Vaz resgata o sentido aristotélico da diferença específica
do homo loquens, animal possuidor de logos, e especifica a linguagem como o
primeiro ato humano (actus humanus): “o auto-exprimir-se no logos é o primeiro ato
humano e que define, portanto, como viu Aristóteles, o ser humano enquanto tal, de
acordo com o axioma que estabelece a correspondência ontológica entre ser e
operar”313, o que significa dizer que a realização do ser do homem se efetiva por
meio do seu operar ou do seu agir nas diferentes formas que expressam a sua
identidade, e, nesse processo contínuo de auto-realização, o ato moral é o ato
humano por excelência porque expressa a sua reflexividade racional e livre.
A reflexão vaziana sobre o ato moral intersubjetivo possui três princípios: o
antropológico, o metafísico e o epistemológico. Pelo pressuposto antropológico,
Lima Vaz difere entre as causas e as condições para o agir intersubjetivo, Ele
afirma: “O influxo causal procede unicamente do espírito e assume no seu
dinamismo os condicionamentos somático, psíquico, objetivo e intersubjetivo que
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“A ideia de razão prática pertence ao repertório vocabular e conceptual da Ética desde suas
origens platônico-aristotélicas. Três formas gramaticais se articulam nesses inícios para designar sua
natureza: prattéin, agir; práxis, ação; praktiké,qualidade da práxis enquanto atributo de uma forma de
conhecimento ou razão (gnôsis praktikê, logos praktiké). (EF V, p. 25).
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integram a estrutura total do ato”314. A especificidade ética da práxis manifesta a
expressão efetiva dos atos espirituais da razão e da liberdade.
Pelo pressuposto metafísico, Lima Vaz faz uma homologia entre o Ser e o
Bem. Como o ato ético é um ato inteligente e livre, ele tende para um fim, ou seja,
ele é essencialmente teleológico: ”em virtude da abertura da razão e da liberdade ao
horizonte universal do Ser e do Bem, o fim exige ser pensado em sua amplitude
transcendental, ou metafísica”315. E pelo pressuposto epistemológico, Lima Vaz
evidencia a inteligibilidade da práxis intersubjetiva em sua necessidade normativa
intrínseca ao fim. Ele afirma que “da estrutura normativa do Fim decorre a
peculiaridade epistemológica da Ética de ser, ao mesmo tempo, teoria da práxis e
ciência prática ou norma do agir”316.
O autor situa-se no âmbito da Ética Geral317 e sua reflexão sobre os
fundamentos éticos é um posicionamento filosófico diante da problemática atual do
niilismo ético, que segundo Marcelo Perine318 é um tema constante na reflexão
vaziana e tem uma continuidade em seus escritos devido a sua preocupação com a
desvalorização dos valores supremos na sociedade moderna. Para Lima Vaz, o
subjetivismo moral presente nas teorias éticas contemporâneas não explica,
contudo, o movimento dialético interior-exterior319 do ato humano, pelo qual o sujeito
transcende a sua interioridade moral para se auto-afirmar na relação com o outro na
sociedade320.
Destarte, a sua reflexão ética é uma tentativa em superar esse niilismo ético e,
para tanto, a partir do contexto moderno, faz uma releitura da Ética clássica
314
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“Com feito, sendo inicialemtne uma relação de exteriroridade, a relação de presença, como
relação essncialmente ativa ou como expressão do sujeito segundo a realidade na qual ele é – ou
como passagem dialética da Natureza (dado ou realidade) à Forma (significação ou expressão) pela
mediação do Sujeito- pode ser entendida como progressiva interiorização da realidade exterior ao
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exteriorização para o homem, sua exteriorização em verdade, ou seja, a constituição especificamente
humana e pela qual o homem se exprime”. (AF II, p. 12).
320
“A afirmação primordial do Eu sou na ordem moral é necessariamente dotada de uma ilimitação
tética que impele o discurso ético além dos limites da subjetividade singular. Justamente em razão
dessa transcendência da auto-afirmação sobre os limites eidéticos do ato o subjetivismo moral,
amplamente difundido em nossos dias, aparece como filosoficamente insensato e eticamente estéril.”
(EF V, p. 64).
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resgatando os princípios fundamentais do dever-ser321. Seu pensamento insere-se
no âmbito da reflexão contemporânea sobre a Ética dos Valores desenvolvida entre
outros por Max Scheler, Dietrich von Hildebrand, N. Hartmann, e também entre os
que se inspiram diretamente na doutrina de Tomás de Aquino como J. Maritain, J. de
Finance, e Joseph Pieper.
Lima Vaz segue metodologicamente o modelo dialético hegeliano322. Ele inicia
a reflexão sobre a ontologia do agir humano com a oposição elementar infinitofinito323. Essa oposição justifica-se devido à intersecção que Lima Vaz faz entre a
Antropologia e a Ética, pois se a Ética pressupõe a Antropologia e, nesta o homem é
definido como pessoa, universal concreto aberto ao Absoluto, o movimento dialético
deverá apresentar a experiência do Eu sou em busca de sua auto-realização
pessoal por meio de sua práxis, e, em nosso caso, na experiência da práxis social.
Por conseguinte, para o Filósofo realista, a reflexão sobre a práxis parte do
pressuposto de uma racionalidade imanente ao ethos324, que é justamente a norma
universal do Bem. A estrutura dialética do agir humano intersubjetivo só vai mostrar
como a pessoa adquire o seu autoconhecimento como pessoa moral que vive
socialmente sob a norma do Bem.
Com efeito, os conceitos universais do Ser e do Bem são equivalentes, no
pensamento vaziano; a abertura do sujeito ao universal, como foi afirmado alhures,
implica a ordenação dinâmica do seu agir ao Bem. Ao agir, o sujeito interage
simultaneamente a inteligência e a vontade e, portanto, “exprime adequadamente a
interioridade mais profunda de ser ou o Eu sou primordial, é como ato inteligente e
livre que o agir ético se eleva à forma mais alta da auto-expressão do Eu”325.
Essa forma mais alta da auto-expressão do Eu, ou o núcleo mais profundo da
interioridade humana, é justamente a experiência da moralidade, espaço
321

Fernando Arruda CAMPOS, Ética dialética, p. 67.
“A Ética sistemática irá desenvolver-se em permanente referência à história e é nela que irá
buscar os grandes paradigmas conceptuais cuja fecundidade heurística e cuja consciência racional
deverão ser comprovadas no confronto com os desafios éticos de nosso tempo”. (EF IV, p. 474.)
323
H, C. de LIMA VAZ, Filosofia e método, p. 16.
324
“Para Aristóteles seria insensato e mesmo ridículo (geloion) querer demonstrar a existência do
ethos,assim como é ridículo querer demonstrar a existência da physis. Physis e ethos são duas
formas primeiras de manifestação do ser, ou da sua presença, não sendo o ethos a transcrição da
physis na peculiaridade da práxis ou da ação humana e das estruturas histórico-sociais que delas
resultam. No ethos está presente a razão profunda da physis que se manifesta no finalismo do bem e,
por outro lado, ele rompe a sucessão do mesmo que caracteriza a physis como domínio da
necessidade, com o advento do diferente no espaço da liberdade aberto pela práxis.” (EF II, p. 11.)
325
EF V, p. 19.
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especificamente humano em que o sujeito vivencia o movimento mediador das
formas existenciais. O sujeito é um ser moral desde o nascimento e continua esta
virtualidade por toda a vida:
Se não admitirmos essa continuidade profunda que liga a moralidade do ser
humano como predisposição, como inclinação instintiva ao bem e como
razão e liberdade torna-se inexplicável o aparecimento de uma
326
personalidade moral já constituída na história do indivíduo .

Já que a pesquisa limita-se à forma intersubjetiva da razão prática, discorrerse-á neste terceiro capítulo sobre a experiência reflexiva que o homem faz de sua
auto-realização como um ser-social, como ser sujeito às leis e normas sociais que
estabelecem os parâmetros do seu agir para o bem comunitário. Nesta reflexão,
desenvolver-se-á a dialética vaziana do agir ético em seus três momentos
consecutivos, a universalidade, a particularidade e a singularidade, para inferir como
Lima Vaz apresenta o consentimento intersubjetivo.
Primeiramente falar-se-á sobre a forma universal do consenso inerente à forma
simbólica do ethos. Ver-se-á que a análise fenomenológica do ethos evidencia as
diversas formas consensuais presentes na comunidade pela interrelação entre
ethos-práxis-hexis. Em seguida, enfatizar-se-á o processo educativo da consciência
moral, para que se possa compreender a dinâmica da dialética ethos-práxis e a sua
efetivação por meio das formas universais do reconhecimento e do consenso.
Em segundo lugar, falar-se-á sobre a forma particular do consenso por meio da
reflexão vaziana sobre a particularidade do agir ético. Ver-se-á que Lima Vaz
diferencia entre os fatores condicionantes e os fatores causais do agir a fim de
evidenciar o desdobramento do Bem universal na particularidade da situação. Como
essa realidade situa-se num “sistema de necessidades” características da sociedade
contemporânea, primeiramente falar-se-á sobre a forma autonômica da práxis que
estabelece como parâmetro consensual o “pacto”; em seguida mostrar-se-á a
diferença entre a explicação explicativa das Ciências Sociais e a compreensão
filosófica do agir ético e, consequentemente, do consenso social.
Por último, falar-se-á sobre a forma singular do consenso por meio da reflexão
sobre a forma da consciência moral social. Ver-se-á como Lima Vaz discorre sobre a
identidade ética que possibilita a comunhão das consciências na comunidade pelo
consenso intersubjetivo. Porém, ao afirmar a consciência moral como o eidos do agir
326

EF V, p. 22.

120

ético, Lima Vaz enfatiza também a dynamis da intencionalidade da consciência, que
avança pelo princípio da ilimitação tética à transcendência da Lei como Valor
normativo que rege e orienta a convivência comunitária.

4.2 Forma universal do consenso

A reflexão vaziana sobre a forma universal do Consenso social ou o ethos
constitui o primeiro momento lógico-dialético da expressão volitiva da razão prática,
ou seja, Lima Vaz resgata a teoria aristotélica da razão prática e a pensa
dialeticamente, evidenciando as formas constitutivas dessa razão na relação
intersubjetiva. Como pré-compreensão da razão prática intersubjetiva o ethos é a
primeira expressão cultural e gnosiológica que o sujeito experimenta na comunidade
e com os seus pares aprende o saber ético. O Filósofo brasileiro discorre
fenomenologicamente sobre este fenômeno universal, fundamento simbólico das
relações éticas na sociedade.
A história mostra que o sujeito isolado é uma abstração. Ele é um ser que
necessita viver com os outros. Por sua natureza vive com os semelhantes e sente
prazer nisso. Desde a sua gênese e desenvolvimento ele está envolvido numa rede
de relações:
Desde as relações elementares com a Natureza até as relações
propriamente inter-humanas que definem as condições de possibilidade de
sua auto-afirmação como Eu. Um Eu que é, portanto, indissoluvelmente, um
327
Nós .

Por conseguinte, discorrer-se-á primeiramente, sobre as formas sociais pelas
quais se efetiva o consentimento espontâneo do Nós, ou a relação singular-universal
entre o sujeito e a comunidade, e, posteriormente, sobre o processo educativo da
consciência moral, para enfatizar o modo como o Lima Vaz pensa a relação
liberdade-Bem.
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4.2.1 Forma simbólica do ethos328

A forma simbólica da comunidade é o ethos, e, como tal, ele é um fenômeno
evidente em todo agrupamento humano e se apresenta espontaneamente ao sujeito
que dele faz parte. Compreender as formas constitutivas desse fenômeno históricocultural e o modo como a comunidade atualiza no tempo o seu ethos facilitará o
entendimento da expressão do consenso social no interior de uma comunidade e, ao
mesmo tempo, a permanência dessa comunidade no tempo. Então, em primeiro
lugar, apresenta-se a exposição das formas do ethos que enfatizam a interrelação
entre o singular-universal ou entre o ethos-Indivíduo e, posteriormente, a forma
social que possibilita a interrelação entre a liberdade-bem ou entre indivíduo-ethos.
A reflexão vaziana sobre o ethos tem como pressuposto a ideia clássica do
Bem (agathón) como princípio e fim da práxis individual e social e é a partir desse
paradigma ético fundamental que ele reflete sobre esse fenômeno. Para ele, o
reconhecimento comunitário desse horizonte universal do Bem é que possibilita a
convivência social:
O primeiro momento do encontro com o outro como ato ético exige como
primeira condição de sua possibilidade ou como primeiro momento de seu
movimento dialético, o reconhecimento do horizonte comum de
329
universalidade no qual o Eu acolhe o Outro como Outro Eu .

Este horizonte comum de universalidade é justamente o ethos, conjunto de
formas simbólicas que estabelece o sentido da vida-em-comum, da “‘vida no bem’
(eu zen) e, consequentemente, o ‘agir segundo o bem’ (eu prattein), do qual deriva a
‘vida melhor’ ou ‘mais feliz’ (eudaimonia) para o agente ético e a ‘excelência’ ou
‘virtude’ (areté) de seu agir e de seu ser”330. Para Lima Vaz, o ethos é homólogo ao
agathón, e, como tal, é o modelo do consenso social efetivado no novo espaço
intencional da relação de reciprocidade comunitária, pela qual os sujeitos
experimentam a sua “segunda natureza” ou o seu ser social.
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“O termo ethos é uma transliteração dos dois vocábulos gregos ethos (com eta inicial) e ethos
(com épsilon inicial). A primeira acepção...o ethos é a casa do homem...a segunda acepção...diz
respeito ao comportamento que resulta de um constante repetir-se dos mesmos atos”. (EF II, p. 1214).
329
Ibid., p. 70.
330
EF IV, p. 38.
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A experiência da sociabilidade humana nada mais é do que o exercício ético
referente a esse “universo objetivo de bens, fins, normas e valores, ou seja, a um
ethos historicamente realizado”331. Logo, a análise fenomenológica desse fenômeno
facilita a visão do seu “perfil eidético”, na dinâmica existencial da relação singularuniversal em que o sujeito se universaliza pela interiorização desses valores.
A primeira evidência do fenômeno ethos é a sua estrutura dual, ele é
inseparavelmente individual e social, o que implica a dependência recíproca entre o
social e o individual, uma vez que a existência do ethos só se efetiva a partir da
práxis dos sujeitos. Destarte, para Lima Vaz, o ethos é a casa (oikos) do homem.
A casa simbólica que o acolhe espiritualmente e da qual irradia para a
própria casa material uma significação propriamente humana entretecida
por relações afetivas, éticas, e mesmo estéticas, que ultrapassam suas
finalidades puramente utilitárias e a integram plenamente no plano humano
332
da cultura .

Neste horizonte espiritual, a cultura, o indivíduo encontra aconchego e
compreende o sentido da sua existência, ao mesmo tempo em que aprende os
elementos

necessários

à

sua

auto-realização

na

sociedade,

porque

processualmente vai interagindo com a tradição cultural, com os costumes, com os
valores, ou seja, com os princípios fundamentais da convivência que formam o
caráter e conferem o perfil ético das pessoas.
A cultura333 não é, entretanto, um dado natural, mas é o resultado do agir334 do
indivíduo, que continuamente constrói e reconstrói o seu oikos comum na dinâmica
incessante da produção cultural. A cultura como espaço habitável em que a
comunidade humana cria as suas condições de sobrevivência por meio do conjunto
de modos de viver e de pensar é, portanto, o primeiro elemento constitutivo do
ethos. Destarte, há uma “identidade ou coextensão de ethos e cultura”335 no
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EF V, p. 71.
EF IV, p. 40.
333
“Sistema das significações com que a sociedade e o indivíduo representam e organizam o mundo
como mundo humano”. (EF II, p. 37).
334
“Afirmar que o ethos é co-extensivo à cultura significa afirmar a natureza essencialmente
axiogênica da ação humana, seja como agir propriamente dito (praxis), seja como fazer (poíesis).
Assumida na intencionalidade da ação, a res sobre a qual ela se exerce torna-se um opus (ergon)
propriamente dito, a síntese realizada entre a natureza do objeto e a operação do sujeito”. (EF II, p.
36).
335
“Isso se verifica, em primeiro lugar, porque o ethos é o modo especificamente humano,
inseparavelmente individual e social, de existir no mundo; em segundo lugar porque a cultura não é
mais que a criação de um mundo propriamente humano, tanto pela produção material de bens que
garantam a sobrevivência dos grupos humanos como pela produção de obras que atestam o
empenho dos grupos humanos na luta pelo sentido a ser dado à sua existência; e, em terceiro
332
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pensamento vaziano, o que denota a equivalência que o Filósofo faz entre Cultura e
Ética.
Então, se “o homem habita o símbolo”, no processo contínuo de sua inserção
cultural, ele se encontra necessariamente com a herança simbólica336 tradicional,
preservada ao longo do tempo pelas gerações passadas como “o legado mais
precioso”, e que é transmitido às novas gerações como princípios que orientam a
sua convivência social e possibilitam a sua auto-realização. O que significa dizer
que, no intercâmbio cultural, o sujeito interage com o ethos tradicional337 presente na
história e com os seus pares vai aprendendo os princípios norteadores da vida-emcomum.
Essa dinâmica tradição-história é o segundo elemento constitutivo do ethos.
Com efeito, ele permanece no tempo, como uma construção histórica, uma vez que
“o ser humano não conseguiria refazer continuamente sua morada espiritual”338. Não
é, todavia, uma permanência fechada à dinâmica própria da história, nem um padrão
normativo e prescritivo de valores estáticos, pois o ethos assimila dinamicamente
novos valores e adapta-se a novas situações temporais, principalmente em períodos
de crise.
A relação entre a permanência e a historicidade do ethos, por sua vez,
manifesta-se na sociedade na forma de costumes (mores) que especificam em
extensão universal “a forma com que a vida humana é vivida dentro de determinada

lugar...porque as formas mais elementares do que veio a ser a ética como ciência do ethos não são
mais do que transcrições racionais, sob a forma de códigos de conduta, do ethos vivido pelas
comunidades históricas. Se é verdadeiro o pressuposto da identidade entre ethos e cultura, dele se
segue necessariamente a afirmação de que toda cultura é constitutivamente ética.” (Cf. Marcelo
PERINE, Ética e sociedade, p. 52.
336
“Enquanto mundo objetivo de realidades simbolicamente significadas e que tende, pela tradição, a
perpetuar-se no tempo, a cultura mostra, assim, toda uma face voltada para o dever-ser do indivíduo
e não apenas para a continuação do seu ser: nela o indivíduo encontra, além do sistema técnico que
assegura a sua sobrevivência, ainda e sobretudo o sistema normativo que lhe impõe a sua autorealização”. (EF II, p. 39.)
337
“No ethos tem lugar uma necessidade instituída, e é justamente a tradição que suporta e garante a
permanência dessa instituição e se torna, assim, a estrutura fundamental do ethos na sua dimensão
histórica. Entre a necessidade natural e a pura contingência do arbítrio, a necessidade instituída da
tradição mostra-se como o corpo-histórico no qual o ethos alcança sua realidade objetiva como obra
da cultura. A própria significação literal do termo tradição (parádosis, traditio) indicando entrega ou
transmissão de uma riqueza simbólica que as gerações se passam uma à outra, denota a estrutura
histórica do ethos e a sua relação original ao fluxo do tempo.” (EF II, p. 17-19.)
338
EF IV, p. 40.
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tradição ética”339, por meio da codificação das leis e da criação das instituições
sociais. Nesse sentido, o costume é o terceiro elemento constitutivo do ethos.
Na sociedade, as instituições e as leis sociais conservam o costume, mas ao
mesmo tempo o transmitem ao sujeito por meio do processo educativo de
interiorização dos valores e da vivência dos mesmos na forma de hábito (hexis). O
hábito é, então, a “forma concreta de vida”, a expressão da intencionalidade
consciente do sujeito que interioriza livremente os valores sociais e os assume como
seus pela prática da virtude (areté). Logicamente, o hábito (hexis) é o quarto
elemento constitutivo do ethos e tem como fim o bem do sujeito, ou a sua “autorealização segundo os valores do ethos socialmente legitimado. Como tal, o hábito
exprime uma forma superior de excelência do indivíduo, sua areté ou virtude
ética”340. Há uma circularidade dialética no ethos:
Do ponto de vista de sua efetiva realização social, o costume como tradição
é um universal abstrato que se particulariza continuamente nas infinitas
situações através das quais transcorre a vida dos indivíduos, e que encontra
sua singularidade efetiva na praxis concreta na qual determinado indivíduo
341
realiza ou recusa os valores do costume recebidos pela educação .

Lima Vaz estabelece uma circularidade causal entre a tradição (costume) e a
educação (hábito), ou entre o ethos e a práxis; pela tradição, o hábito recebe a sua
forma, e pela educação, a tradição recebe o seu conteúdo, daí a necessidade social
do intercâmbio entre ethos-práxis para que o consenso social se efetive
historicamente em uma comunidade.
O consentimento à presença do Outro na comunidade resulta, portanto, das
relações interativas desenvolvidas pela educação (paideia) no “campo ético”, ou no
espaço social entre o ethos e a práxis desenvolvidas pelas diversas instituições que
socialmente asseguram o consenso intersubjetivo. Logo, a educação ocupa uma
função determinante no processo de socialização, pois só a partir da formação da
consciência moral o sujeito alcançará a sua auto-realização, a sua independência e
a “posse de si mesmo (autarqueia)”342 e poderá conviver socialmente.
A aceitação da universalidade e normatividade do ethos pelo sujeito no
processo educativo de sua socialização não se dá, contudo, de forma arbitrária,
como se ele não tivesse a oportunidade de escolher, mas pela conscientização do
339

EF II, p. 41.
Ibid., p. 42.
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Ibid.
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EF II, p. 22.
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sentido das leis e das normas para o bem comum, de tal forma que o seu
cumprimento expresse a liberdade individual efetivada.
Por outro lado, a efetivação da liberdade individual não deve ser interpretada
como passividade do indivíduo diante da lei, nem que ele é incluído passivamente
no costume social em que nasceu muito menos como uma relação de causa-efeito.
Para Lima Vaz, a relação ethos-indivíduo se dá em uma relação dialética:
A universalidade abstrata (no sentido da lógica dialética) do ethos como
costume é negada pelo evento da liberdade na práxis individual e encontra
aí o caminho da sua concreta realização histórica no ethos como hábito
343
(hexis) ou como virtude .

A educação (paideia) deve propiciar, por conseguinte, a efetivação da relação
circular ethos-práxis-hexis como processo pelo qual o indivíduo vivencia a sua
maturação ética. Lima Vaz chama, porém, a atenção para a complexidade e
dificuldade desse processo educativo, uma vez que a liberdade individual vive
continuamente na ambivalência da escolha entre o ser e o não-ser, expressando a
dificuldade experimentada pelo sujeito na passagem do dado à forma educativa da
sua “segunda natureza” em todas as suas experiências vitais, as corporais, as
psíquicas e as culturais.
O sujeito vive no interior de um drama existencial, porque uma vez situado
historicamente, ele encontra um ethos socialmente constituído que lhe ensina os
valores norteadores do seu viver e do seu agir e, ao mesmo tempo, descobre em si
a possibilidade de aceitá-los ou não de acordo com a sua decisão voluntária. A
tensão singular-universal é amenizada quando o sujeito toma consciência da sua
essencial sociabilidade como um ato moral ou como expressão da sua liberdade.
Logo, a tarefa educativa da vontade individual é a tarefa mais árdua exercida pela
sociedade é, contudo, a mais necessária, pois só no continuum dessa aprendizagem
o sujeito passa do dado ao significado e compreende a sua identidade ética como
uma relação interativa no meio social.
Daí o resgate que Lima Vaz faz do conceito tomásico de Consciência moral
como o ato que reflete sobre o agir moral e expressa a liberdade pessoal diante do
bem comum, a Lei moral, e possibilita a vida comunitária. Para aprofundar o
pensamento vaziano sobre a participação do sujeito na sociedade, discorrer-se-á
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fenomenologicamente sobre a formação da consciência moral, fundamento da
socialização.

4.2.2 Formação da consciência moral344

O espaço interativo das relações intersubjetivas é um todo educativo, porque a
função das instituições sociais é conservar e transmitir às novas gerações o seu
“legado mais precioso”, o seu ethos. Nesse espaço comunitário a educação
(paideia) é, contudo, o instrumento social mais adequado para a formação da
consciência moral, isto é, do ato pessoal em que o sujeito conscientiza-se de sua
“segunda natureza” e da importância de sua práxis para a vida social. A práxis ética
resulta do conhecimento do “saber ético” vigente na comunidade:
Todo saber humano é reflexivo. No caso, porém, do saber ético, a
reflexividade, que acompanha o conhecimento objetivo do ethos e opera a
sua interiorização no agente, tornando possível o agir de acordo com o
ethos, revela uma característica que lhe é própria e a distingue de todas as
345
outras formas de saber reflexo .

Esta característica evidencia-se pelo caráter eminentemente interior da
educação ética no sujeito. Ela se efetiva pelo movimento reflexivo da consciência em
dois momentos consecutivos: o primeiro direciona-se intencionalmente para o
“recesso interior, singular e intransponível” do sujeito em busca de seu
autoconhecimento como sujeito capaz de agir eticamente, o que se resume na
máxima socrática: “conhece-te a ti mesmo”. Este é o momento volitivo da
responsabilidade pessoal perante a realização do ethos. O segundo é o momento
cognoscitivo perante o Bem (agathón) como o melhor a ser praticado na vida
comunitária, resultando no desenvolvimento do juízo do dever-ser, ou na “força inata
e misteriosa do juízo de obrigação que nasce do mais íntimo do sujeito ético: deonai,
debeo, Eu devo”346.
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“A noção de consciência moral, no sentido que acabou prevalecendo na tradição ética do Ocidente
reconhece a sua gênese histórica em duas fontes do nosso sistema de normas e valores: a fonte
greco-romana e a fonte bíblico-cristã.” (Cf. LIMA VAZ, Crise e verdade da consciência moral, p. 464).
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EF IV, p. 47.
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Ibid., p. 48.
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A consequência existencial desses dois movimentos reflexivos na vida do
sujeito é a sua adesão ao ethos socialmente constituído. No interior do processo de
socialização Lima Vaz introduz, portanto, segundo a teoria ética tomásica, a reflexão
sobre a relação mais profunda e fundamental da expressividade humana, que é a
“relação da liberdade com o bem”347, ou a dimensão da moralidade pela qual o
indivíduo compreende que só poderá existir socialmente quando for livre
conscientemente, quando se reconhecer como detentor de um valor absoluto ou
como um ser moral. Isso denota que só na autocompreensão como pessoa ele
vivenciará esta nova consciência, agora consciência moral, e será capaz de interagir
socialmente, reconhecendo e aceitando os valores como bens universais.
É evidente que, para Lima Vaz, a gênese da realidade social, o seu
fundamento último é esta experiência da moralidade constituída pelo movimento
dialético entre a liberdade individual, ou consciência moral348, e o bem comunitário,
ou a Lei. Esse encontro é de fundamental importância para a compreensão da
sociedade como comunhão de pessoas ou para o consenso social.
Como se dá, todavia, a gênese da consciência moral individual? O ato reflexivo
do “saber ético” conduz a pessoa a tomar consciência de si mesma no exato
momento em que ela se vê diante da Lei universal e precisa se definir diante da
universalidade desse valor que é o bem comunitário. Ora, para que a pessoa possa
tornar-se membro deste grupo social, ela precisa agir, e é justamente esse ato que
Lima Vaz denomina consciência moral, “ato que relaciona a liberdade com o
bem”349.
É, no entanto, importante observar a especificidade desse ato, porque como
ser livre, a pessoa pode aceitar ou recusar o bem, porém, devido a sua abertura
interior ao valor universal, o Bem (agathón) ela se vê obrigada pelo princípio de sua
realização pessoal a escolher o melhor. No momento em que ela escolhe o Bem faz,
em consequência, a passagem do dado ao significado, do individual para o universal
e, ao mesmo tempo, se conscientiza da sua liberdade, núcleo da sua interioridade.
347
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A liberdade é a forma mais digna da pessoa. Por ela, a pessoa se dirige
primariamente para o mundo das pessoas, reconhecendo-lhe seus valores e leis e
só depois ela se dirige para o mundo das coisas, enquanto ele tem referência ao
valor supremo da pessoa. Nesse sentido, a consciência moral é o “meio autêntico de
expressão e o instrumento da autocriação da liberdade. Por ela, a liberdade passa
da indeterminação inicial à riqueza interior do consentimento ao bem”350.
E qual é a gênese da lei moral? Para Lima Vaz, a lei moral é constituída a partir
da relação entre a liberdade e o bem universal. Ela é uma lei presente na
interioridade da consciência pessoal e expressa o ato pelo qual a pessoa percebe o
valor universal da lei e a sua necessidade para o bem comunitário:
O caráter universal da lei vem, precisamente, de sua racionalidade. Ela é,
segundo a definição clássica, ordinatio rationis in bonum commune, uma
351
ordenação prática da razão em vista do bem universal .

A gênese dialética da lei está justamente nessa relação moral entre o singularuniversal, na qual a consciência pela educação reconhece o cumprimento da lei
como exercício necessário à sua felicidade e consente em viver segundo o bem. “O
bem assume, a partir daí, um caráter normativo e prescritivo, assume a forma da
lei”352, e se manifesta, primeiramente como lei natural no interior da consciência, e
só depois será erigida juridicamente na sociedade, como o bem comum. A lei é,
enfim, intrínseca à consciência moral e faz parte da essência do ato moral: “A lei é a
pátria nativa, a terra nutriz da liberdade”353.
Da dialética liberdade-bem, a pessoa se torna um ser moral e passa a conviver
socialmente com outras pessoas no mundo humano, e, nesse espaço ético, ela
vivencia a dinamicidade de sua liberdade entre outras liberdades e vai se afirmando
como sujeito histórico e ético. A sociabilidade é, portanto, a gênese propriamente
humana que expressa, por meio do encontro entre seres espirituais, o fundamento
consensual, notadamente diferente da interpretação que coloca o “sistema das
necessidades” preso aos limites do interesse como origem da sociedade.
Esse fundamento consensual expressa o exercício da razão prática na
comunidade, como pensaram Aristóteles e Tomás de Aquino. A razão prática tem
um caráter essencialmente teleológico, cujo movimento interno volta-se para o bem
350
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do indivíduo e para o bem comunitário: “é nessa universalidade que se funda
igualmente a possibilidade do encontro com o outro como encontro de natureza ética
ou moral, que é a forma mais alta da relação intersubjetiva”354. À razão prática se
submetem todas as outras formas de encontro.
O que se evidencia no exercício da razão prática, por meio do processo
educativo, é a conscientização da intercausalidade entre o ethos e a práxis, levando
a pessoa a “reconhecer a aparição do outro no horizonte universal do Bem e
consentir em encontrá-lo em sua natureza de outro Eu”355. O reconhecimento e o
consenso social são, portanto, as formas universais da relação intersubjetiva e,
embora elas especifiquem o mesmo ato, Lima Vaz reflete separadamente sobre a
natureza dessas práticas éticas.
A natureza ética do reconhecimento foi longamente trabalhada por Aristóteles
na obra Ética a Nicômaco, em seu tratado sobre a amizade (philia). Aí, ele introduz a
expressão “outro eu” para mostrar a distinção entre o outro como objeto (aliud) e o
outro como sujeito (alius). Esta foi a primeira intuição da relação do reconhecimento
como profundamente ética.
Aristóteles se refere, nessa intuição, à natureza do encontro entre amigos, para
manifestar o sentido profundo dessa relação na qual a presença do amigo é vista
como expressão do próprio eu ou, em outras palavras, a amizade é a síntese do que
os amigos vivenciam em si mesmos.
Ao definir o amigo como o que faz o bem a outrem não por interesse ou
vantagem pessoal, mas simplesmente por valorizar a vida do amigo, semelhante à
valorização de sua própria vida, Aristóteles especifica o ato humano como um valor
em si mesmo. Com efeito, para ele, as razões motivadoras do ato são: a virtude e a
bondade, o que denota a gratuidade do acolhimento do Outro, uma vez que o
homem virtuoso e bom ama o seu amigo como a si mesmo.
Como razões do ato humano, a virtude e a bondade são a “medida de todas as
classes de coisas”356. O amigo expressa a sua racionalidade por meio das seguintes
atividades: as opiniões harmônicas, a prática do bem, do amor e da preservação da
vida. Ao realizá-las, o amigo encontra a sua felicidade e não se sente culpado por
354
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erros passados, uma vez que a sua história pessoal é digna e cheia de boas
recordações.
Como o amor é valorizado na prática individual, o amigo desenvolve relações
amigáveis com o outro, “ele se relaciona para com o seu amigo como para consigo
mesmo (pois o amigo é um outro ‘eu’)”357. Essa é, de fato, a racionalidade
subjacente ao ato humano na exata medida entre o inteligível e o prático, pois “as
coisas que os homens fazem de acordo com um princípio racional são consideradas
mais legitimamente atos seus, e atos voluntários”358.
Para Aristóteles, a ação voluntária é própria do homem que descobriu a
verdade sobre si mesmo e não se deixa dominar pelos impulsos e paixões. Vivendo
racionalmente, ele deseja e pratica o que é nobre. Esse é o modelo que todos os
homens devem seguir, a fim de que o bem comum se realize na sociedade:
Se todos ambicionassem o que é nobre e dedicassem o melhor de seus
esforços à prática das mais nobres ações, todas as coisas concorreriam
para o bem comum e cada um obteria para si os maiores bens, já que a
359
virtude é o bem maior que existe .

O homem bom e virtuoso faz o que deve fazer, pois pensa antes de agir e
escolhe o melhor para si, e, ao mesmo tempo, escolhe o melhor para seus amigos e
para a pátria. Sua ação amorosa é tão radical, que é capaz de doar a própria vida
pelo bem. Ele relativiza, assim, bens, riquezas, honras e cargos públicos e
absolutiza o que é melhor.
Lima Vaz resgata essa teoria aristotélica da amizade em sua reflexão sobre as
relações intersubjetivas. Os atos espirituais do reconhecimento e do consenso social
expressam essa racionalidade prática no intercâmbio interativo entre o Eu e o Outro:
O reconhecimento, com efeito, em sua acepção propriamente filosófica, é
uma dimensão essencialmente ética do ato da Razão prática, dado que o
outro, como outro Eu, só pode ser reconhecido como tal no horizonte do
360
Bem ao qual nossa Razão prática é necessariamente ordenada .

Situados historicamente no horizonte universal do Bem, o ethos histórico, os
amigos veem-se obrigados a respeitar a norma comum e a reconhecer o valor do Eu
e do Outro, como sujeitos morais, participantes do mesmo universo ético. Logo, para
Lima Vaz, o espaço intersubjetivo onde se dá a relação plural entre os sujeitos não
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se constitui apenas pela mediação dos objetos, mas principalmente pela mediação
de normas, valores e fins referentes a um horizonte de universalidade ética.
Lima Vaz diferencia a linguagem técnica propriamente voltada para os bens
econômicos, para o consumismo e para os interesses individuais, da linguagem
prática que visa a felicidade das pessoas por meio da interlocução dialogal, dos
gestos interativos que possibilitam a convivência de seres racionais e livres e que
zelam pelo bem-comum:
A irradiação e transposição numa comunidade de interlocutores da forma
primordial do diálogo na relação Eu-Tu é que torna possível, finalmente, a
formação de uma comunidade ética, cujas múltiplas realizações históricas
361
têm como condição elementar de possibilidade a interlocução dialogal .

Pela interlocução dialogal os sujeitos estabelecem entre si as mais diferentes
formas consensuais, pois o consentimento à presença do Outro como outro Eu pela
aceitação do conteúdo ético presente no ethos, é a forma ética fundamental do
reconhecimento. É pelo consenso que o Outro é reconhecido pelo Eu, não na sua
individualidade empírica, mas na sua universalidade ética como sujeito portador de
valores.
O consenso social é também, para Lima Vaz, um ato da razão prática em sua
atividade volitiva. O Eu ao reconhecer o Outro no horizonte do Bem vê-se
necessariamente inclinado a consentir a sua presença na comunidade ‘sob o signo
da bondade’, isto é, livremente: “O consenso é um ato eminentemente livre e é como
tal que pode ter lugar entre sujeitos éticos”362.
Como ato livre, o consenso se efetiva no nível teleológico, isto é, no nível dos
valores universais do ser humano em que o sujeito é visto em sua “dignidade de fim
em si mesmo e portador de valores”363. A sua presença natural é sobrelevada em
presença ética e passa a ser vista e reconhecida em um mesmo ângulo de
universalidade, o Bem.
As formas universais da razão prática, o reconhecimento e o consenso, são,
evidentemente, básicas para a origem da Comunidade ética. Estas iniciativas
primeiras da intersubjetividade não são, todavia, suficientes para que a Comunidade
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ética seja permanente no tempo, é preciso que os sujeitos criem outros instrumentos
que garantam a permanência dessas relações iniciais.
Esses instrumentos se diferenciam a partir das formas pelas quais essas
comunidades são constituídas. Se a forma da comunidade é espontânea e o
indivíduo se experimenta imediatamente como membro deste ethos, a sabedoria
prática é suficiente para manter o reconhecimento e o consenso. Se a comunidade
se torna complexa e o consenso espontâneo não consegue mais sustentar o
reconhecimento, então é necessário estabelecer o consenso reflexivo, seja como
ética das normas a que o indivíduo deve se submeter, seja como ética das
instituições que estruturam a sociedade; faz-se também necessária a constituição da
ciência da Ética para justificar e demonstrar as razões do ethos.
O problema da universalização das normas como exigência para o consenso
social, com efeito, foi trabalhado por Kant, que percebeu a necessidade de
universalizar a máxima subjetiva em norma objetiva válida para toda a comunidade
que expressasse o fundamento para o consenso ético. Para Kant, as máximas
subjetivas cuja racionalidade é proveniente do costume individual ou social não são
capazes de justificar a práxis moral em uma sociedade complexa, como a sociedade
moderna, logo, é imperativa a passagem da máxima à norma como princípio
racional justificador da práxis humana.
A racionalidade imanente à norma é uma racionalidade prática, que prescreve
ao agir moral um dever-ser ou uma obrigação. Portanto, o consenso reflexivo deve
dar-se em torno de uma máxima reconhecida ou demonstrada na sua
universalidade, de tal sorte que imponha aos sujeitos do consenso, como sujeitos
racionais, a necessidade de agir de determinada maneira para que a sua ação seja
reconhecida segundo o critério da norma universal, como ação moralmente boa.
Essa racionalidade prática é essencialmente dialógica. Por meio do diálogo, os
sujeitos prescrevem leis éticas que garantem o consenso eminentemente racional e,
ao mesmo tempo, eles universalizam-se como sujeitos da obrigação racionalmente
fundada ou do dever no sentido kantiano.
Na sociedade complexa, a forma social do consenso intersubjetivo é a
Instituição. Como grandeza constitutivamente normativa e ética, a Instituição é
expressão da razão prática e objetiva para “assegurar ao reconhecimento e ao
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consenso um quadro estável de exercício. E é nela que se realiza a objetivação
social da norma codificada em lei”364.
Destarte, a Instituição possibilita na comunidade a efetivação da Lei (nómos),
que por sua vez, garante o consenso social. Como na sociedade moderna o
processo de racionalização técnica invade, contudo, todos os campos da
experiência humana, o sentido eminentemente ético da Instituição passa por uma
grave crise, desde a instituição mais elementar, a família, até as instituições sociais.
Essa crise é cada vez mais crítica diante do relativismo moral e do crescimento
do individualismo na sociedade contemporânea. Lima Vaz concluindo a précompreensão do consenso social avança, portanto, o movimento dialético para a
particularidade histórica em que se efetiva a trama da relação intersubjetiva, a fim de
apresentar a diferença entre os fatores condicionantes oriundos da experiência
empírica e os fatores causais que possibilitam a efetivação do agir ético na
particularidade da situação.

4.3 Forma particular do consenso

O primeiro momento da universalidade do consenso analisado anteriormente,
evidenciou que a sociabilidade humana é o resultado da intercausalidade
espontânea entre o reconhecimento e o consenso no horizonte do ethos, ou no
horizonte do Bem (agathón). Como primeiro momento da racionalidade prática
intersubjetiva, essa universalidade consensual é, de fato, “um momento abstrato” e
constitui o primeiro momento no movimento lógico do discurso. Com efeito, o
exercício da razão prática só acontece em uma situação concreta em meio à
multiplicidade de condições em que ela deve operar.
Lima Vaz conduz, por conseguinte, o movimento dialético para “complexa
malha de condições que se apresentam como terreno concreto do encontro”365, para
pensar como o consenso se efetiva em meio a um “sistema de necessidades”
presente na sociedade contemporânea, na qual os indivíduos interagem em meio
364
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aos conflitos cada vez mais constantes e complexos, que tornam menos
espontâneas as relações fundamentais do reconhecimento e do consenso e, ao
mesmo tempo, apontam para a necessidade de “uma forma mais declaradamente
reflexiva” para o encontro humano.

4.3.1 Forma autonômica da práxis

Em primeiro lugar discorre-se sobre a forma autonômica da práxis,
apresentando sinteticamente o pensamento vaziano sobre o problema ético
presente na modernidade, pela negação do pólo metafísico e a ênfase dada ao pólo
lógico centrado no indivíduo, como princípio e sentido último da práxis, e também
sobre as consequências da oposição entre indivíduo e sociedade para o consenso
social.
Em seguida, apresenta-se a crítica vaziana sobre o limite poiético da práxis
moderna e a sua reflexão sobre a necessidade em resgatar o sentido metafísico do
consenso social como alternativa de solução ao conflito ético hodierno, Logo fala-se
sobre a diferença entre os fatores condicionantes estudados pelas Ciências
Humanas e os fatores causais estudados pela Filosofia, que possibilitam o consenso
ético na particularidade da situação.
As profundas transformações ocorridas na sociedade (societas) pelo advento
da razão moderna incidem diretamente nas estruturas interiores do sujeito ou na sua
compreensão de vida e, consequentemente, na sua práxis. A revolução
antropocêntrica cartesiana ao erigir o Cogito como princípio das relações psíquicas e
espirituais do sujeito modifica, com efeito, completamente a forma de suas relações
fundamentais com o mundo (objetividade), com a sociedade (intersubjetividade) e
com Deus (transcendência) e lhe possibilita uma nova forma de “consciência
histórica” em que ele é o ator real, o criador das novas formas simbólicas que devem
reger a história.
A centralização do Eu na sociedade moderna inova completamente a teoria da
práxis, que até a revolução copernicana seguia a matriz ontonômica clássica. Como
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já foi afirmado anteriormente, a teoria da práxis366 aristotélica é essencialmente
ética, ela possui uma racionalidade imanente denominada razão prática, ou
sabedoria prática (phronesis) que relaciona a liberdade subjetiva da escolha
individual à razão objetiva do ethos367, logo, para o Estagirita, o ato humano
racionalmente praticado expressa, primeiramente, a perfeição (perfectum) do agente
e, posteriormente, o produto do ato ou ao fazer (poiein) do objeto.
Diferentemente, a práxis moderna é constitutivamente autonômica, isto é, ela
se estrutura sob o “quiasmo lógico” formado pela autonomia do sujeito, a razão
técnica e a experiência, sendo a autonomia do sujeito o ponto da intersecção entre a
razão e a experiência. Nesse sentido, a experiência deve ser racionalizada segundo
as exigências da autonomia ética do sujeito, e a razão recebe da experiência o
conteúdo histórico para o exercício dessa autonomia. O resultado dessa intersecção
é a transformação essencial do conceito de práxis, que doravante, passa a ter uma
conotação apenas técnica (poiesis).
A revolução espiritual moderna da práxis, ao dar primazia à razão técnica
(poiesis) que age metodicamente de forma experimental, estabelece uma homologia
entre práxis e poiesis e coloca como fim da ação humana a produção dos objetos.
Essa equiparação entre práxis-poiesis faz desaparecer, por sua vez, o conceito de
enérgeia imanente à práxis ética clássica e que transcendia o empírico em vista do
fim teleológico do Bem (agathón) humano.
O elo entre a práxis e a poiesis passa, doravante, a ser a proporção aritmética
segundo o modelo hipotético-dedutivo, que, ao se estender para o âmbito éticopolítico provoca a separação entre a Ética e a Política e cria a convicção de tudo que
depende da práxis do homem:
Despojada da coroa da enérgeia, da sua perfeição imanente, a práxis passa
a ser pensada segundo a categoria básica da igualdade aritmética que reflui
sobre os agentes, tornando-os iguais e diferenciados apenas pelo simples
368
número com que são contados na sequência de uma sucessão numérica .
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O desaparecimento do conceito de enérgeia esvazia também o sentido
aristotélico do conceito de virtude (areté) como “perfeição e medida da própria ação”,
e impossibilita na modernidade a vigência da teoria prática das Virtudes. O resultado
dessa desconstrução teleológica foi o vazio ético presente na sociedade moderna e
o avanço prodigioso da tecnociência, cada vez mais especializada na produção do
instrumental tecnológico e científico e cada vez mais indigente do sentido de viver.
A origem dessa desconstrução ética e a implantação histórica da teoria
autonômica da práxis moderna foi, segundo Lima Vaz, a teoria ético-política
hobbesiana. Com efeito, o filósofo inglês, nos capítulos VI-VIII do Leviathan, discorre
sobre o seu “tratado das virtudes” a partir de uma interpretação ex opposito da teoria
aristotélica das Virtudes.
Hobbes faz uma reviravolta na pragmateia ethike aristotélica, rejeitando
determinantemente a “teleologia do bem” e naturalizando as categorias éticas do
Estagirita, principalmente, a categoria de Virtude (areté), que doravante perde o seu
sentido de hábito do bem viver (eu prattein), que estabelecia o “justo meio” entre o
excesso e a falta e passa a significar o movimento voluntário ou a paixão do
indivíduo na passagem do “estado de natureza” ao “estado de sociedade”.
Ora, para Hobbes, o individualismo do direito natural torna impensável no
“estado de natureza” a existência de um universo ético, o que torna inviável nesse
estado a vida-em-comum. Logo, na luta pela sobrevivência, o sujeito percebe em si,
pela força da lei natural, a importância da virtude como predisposição para o
consenso social pelo ‘pacto’. As virtudes hobbesianas correspondem, portanto, aos
sentimentos e comportamentos ou aos costumes desenvolvidos socialmente para
garantir o fim da sociabilidade, que é a autoconservação e autosatisfação individual.
Em consequência, só após o ‘pacto social’ é possível definir o que é justo ou injusto
e estabelecer as leis e as normas consensuais ou as instituições que garantam a
vida em sociedade. Isso implica a absorção da Ética na Política, uma vez que a
práxis

volta-se

totalmente

para

o

social.

A

ética

hobbesiana

imprime

categoricamente na modernidade o modelo poiético, fabricador do conhecimento no
domínio dos valores éticos:
Hobbes, com efeito, reconhece como única originalidade do homem o ser
artífice da sua própria humanidade. Por outro lado, reafirma-se em Hobbes
a primazia do pólo lógico na estrutura da razão, ao propor ele a explicação
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do agir ético pelo método hipotético-dedutivo, segundo o modelo da
369
geometria euclidiana .

Essa atitude filosófica hobbesiana é realmente inovadora na história do
pensamento ético-político ocidental e torna-se modelo fundador para os teóricos
posteriores, de tal forma que as teorias ético-políticas modernas giram em torno do
“quiasmo lógico” e não conseguem chegar à raiz verdadeiramente ética da práxis.
A consequência desse modelo de práxis foi a inversão moderna do fundamento
da sociabilidade humana, que até então se centralizava na Comunidade, para
centralizar-se no Indivíduo. Ora, segundo Lima Vaz, o Indivíduo define-se
imediatamente pelas suas necessidades, carências e interesses, logo, o modelo
social proposto pelas teorias contratualistas torna-se um instrumento em relação ao
fim da práxis, que é o próprio Indivíduo:
Uma sociedade em cujo centro organizacional e simbólico está o valorindivíduo é uma sociedade para a qual o problema maior é o problema da
satisfação das necessidades artificiais (sobrepondo-se e muitas vezes
deformando as necessidades naturais), numa cadeia infinita (o ‘mau infinito’
na expressão de Hegel, o ‘infinito em potência’ segundo Aristóteles): a
efetivação histórica desse tipo de sociedade é a nossa ‘sociedade de
370
consumo’ .

Por outro lado, o impacto do individualismo sobre a sociedade moderna é
realmente determinante em todos os aspectos da vida social. Lima Vaz enumera os
aspectos mais importantes: o axiológico, o epistemológico, o político e o ético. Na
sua análise axiológica, ele enfatiza a imanentização da transcendência do valor ético
para o valor-indivíduo, e afirma que “o indivíduo é considerado o valor fonte e
igualmente a medida avaliadora de todos os outros valores e das condutas.”371 Isso
implica a nova compreensão de transcendência gestada pelo pólo lógico da finitude
individual, que se universaliza na forma ‘da fruição e do autocontentamento’ e se
expande em todos setores da sociedade moderna como o novo espírito do tempo.
No aspecto epistemológico, a influência individualista apresenta-se por meio da
utilização da razão experimental no seio cultural pelo Indivíduo “que tem em mira
libertar-se dessas razões vividas expressas no ethos das comunidades históricas
(tradições, crenças, costumes) e que sustentaram a humanidade até agora”372. A
fragmentação dessas comunidades enfraqueceu as relações intersubjetivas
369

H. C. de LIMA VAZ, Ética e razão moderna, p. 72.
IDEM, Religião e sociedade nos últimos vinte anos (1965-1985), p. 39.
371
Ibid., p. 40.
372
Ibid., p. 41.
370

138

deixando um vazio social. Daí, a grave crise ética que padece a sociedade
contemporânea por causa da desagregação do ethos, e o reinado imperativo da
razão científica, que se impõe de forma totalitária sobre a sociedade moderna
gestando a sua cultura de massa.
No aspecto político é possível vislumbrar o “reflexo do individualismo na
ideologia igualitarista que vem acompanhando, como uma sombra deformada, o
ideal democrático das nações modernas”373. Essa ideologia propugna uma
igualdade fictícia ao pretender suprimir a diferença, que é a característica
fundamental em uma sociedade democrática, gerando a crise política vivenciada
hoje pelas instituições sociais que pretendem conservar a igualdade na diferença.
O aspecto ético é o mais dramaticamente afetado pelo individualismo assume
segundo Lima Vaz, na modernidade, a forma do hedonismo. Esse hedonismo,
porém, “não tem em vista a calma serenidade da ataraxia do epicurismo original,
mas, é, por assim dizer, um hedonismo frenético, que se entrega todo ao cálculo da
‘aritmética dos prazeres’ (o felicific calculus de Jeremy Benthan) estimulado pela
comunicação

de

massa”374.

O

hedonismo

apresenta-se

na

sociedade

contemporânea como ‘uma febre universal’, de tal forma, que a “identidade do bem e
do prazer parece ser a única certeza inabalável quando todas as demais oscilam ao
choque do individualismo”375.
Esse quadro complexo e diverso de fatores condicionantes que caracterizam a
relação intersubjetiva contemporânea é objeto de estudo das diversas Ciências
Humanas que procuram dar-lhes uma explicação científica. Contudo, como essas
ciências limitam-se à explicação fenomênica da práxis intersubjetiva, elas
continuamente correm “o risco do reducionismo na medida em que a compreensão
explicativa, permanecendo no domínio das situações, tende a reduzir a
inteligibilidade do agir ético intersubjetivo, no nível da particularidade, às suas
condições de exercício”376.
O limite da explicação científica torna imperativa a diferença entre os fatores
condicionantes e a estrutura causal da práxis intersubjetiva, a fim de que o
movimento lógico possa efetivar a passagem do universal ao particular da situação.
373
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4.3.2 Os fatores condicionantes e causais da práxis

Como as Ciências Humanas circunscritas à particularidade da situação
explicitam apenas os fatores condicionantes presentes na comunidade, e como os
fatores condicionantes não são suficientes para explicitar as razões da práxis ética,
o movimento dialético na reflexão intersubjetiva volta-se sobre si mesmo a fim de
descobrir a sua causalidade interna. Só a interiorização do movimento possibilitará a
compreensão das causas formais da práxis ética no nível da particularidade
situacional.
A reflexão sobre a práxis intersubjetiva requer para Lima Vaz, um
aprofundamento que ultrapasse os fatores condicionantes presentes na situação e
explicite a inteligibilidade última do consenso social. Como ele parte do princípio de
que o fim da práxis ética é a universalidade do Bem, que, por sua vez, é o
fundamento que possibilita o encontro entre as pessoas na sociedade, ele retoma a
reflexão sobre as formas estruturais da intersubjetividade, para mostrar a
intercausalidade dos atos espirituais da inteligência e da vontade que se
particularizam por meio dos atos éticos do reconhecimento e do consenso.
A reflexão ontológica da comunidade demonstrou que a relação intersubjetiva
só é possível em uma relação de reciprocidade em que esteja presente o “Quiasmo
do Espírito”, isto é, o entrelaçamento estrutural entre a inteligência e a liberdade:
O homem, ser espiritual, deve ser definido ser-para-a-verdade, desde o
ponto de vista da liberdade deve ser definido ser-para-o-bem. Essas duas
intencionalidades do espírito (ou do homem como espírito) enquanto
inteligente e livre se cruzam no mesmo movimento espiritual: pois a verdade
377
é o bem da inteligência e o bem é a verdade da liberdade .

A práxis intersubjetiva nada mais é, portanto, do que a particularização do
“Quiasmo do Espírito” por meio dos atos espirituais do reconhecimento e do
consenso, como afirma Lima Vaz:
O reconhecimento, procedendo na inteligência ordenada ao universal do
Bem, particulariza-se mantendo sua natureza de causa formal e, como tal,
deverá informar as condições para assegurar a essência ética do ato. O
consenso, fruto da vontade inclinada ao universal do Bem, age como causa
eficiente ao realizar a especificidade ética do encontro na complexidade da
378
situação .
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Somente essa relação de intercausalidade entre a inteligência e a vontade
fundamenta, evidentemente, o consenso ou o encontro com o outro na Comunidade
ética, porque a inteligência especifica a reciprocidade entre o eu e o outro e a
vontade move a inteligência a reconhecer o outro como outro eu. Essa dinâmica
causal se efetiva nas condições empíricas sob as diversas faces da relação
intersubjetiva como a cultural, a sociológica, a psicológica etc.
Essas diferentes faces do reconhecimento e do consenso da práxis ética são
objeto de estudo das diversas Ciências Humanas, que enriquecem o conhecimento
sobre o consenso social. Contudo, no centro dessa multiplicidade de faces, Lima
Vaz chama atenção para um “invariante conceptual” que permanece intacto nas
diferentes circunstâncias da situação histórica e que lhe confere um sentido
estrutural especificamente humano. Esse invariante é o ethos, forma universal dos
valores nas comunidades e fundamento do consenso intersubjetivo.
Ora, o pressuposto fundamental da gênese do ethos em qualquer comunidade
histórica é a razão prática, que se formaliza no ato do reconhecimento e tem a sua
eficácia unificadora na forma de consenso. Logo, para que esses atos se efetivem
ou espontaneamente ou reflexivamente, eles exigem a explicação causal da práxis
intersubjetiva, a fim de que eles se particularizem nas condições sociais.
Lima Vaz justifica, assim, a práxis intersubjetiva como a expressão da
reciprocidade ética entre os sujeitos sociais que se reconhecem e se aceitam
mutuamente sob a norma do Bem (agathón), pois a condição primeira de
possibilidade para o encontro com o outro é “a ordenação essencial da inteligência e
da vontade dos participantes nessa relação, ao horizonte do Bem universal, vindo
eles, como tais, a constituir-se em membros de uma comunidade ética”379.
Como membros da Comunidade ética, os sujeitos expressam a sua natureza
normativa e a sua dignidade ética de fim e nunca de meio, e somente nesse plano
de compreensão é possível pensar o consenso social. As comunidades históricas
devem, para Lima Vaz, necessariamente cuidar para que os seus membros
encontrem espaços sociais em que possam conviver e aprender a reciprocidade
entre os seus membros.
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Devido à complexidade da sociedade contemporânea, a preservação desse
espaço

não

acontece,

contudo,

espontaneamente,

como

já

foi

afirmado

anteriormente, ou seja, não basta a ação individual, mas é indispensável a invenção
das normas e das instituições para que a vida intersubjetiva seja assegurada
historicamente:
Daqui a invenção, historicamente decisiva da norma e da instituição que,
surgindo ao termo do movimento dialético do consenso ao nível da
universalidade do agir ético, comprovam no nível da particularidade das
situações históricas da comunidade sua função estabilizadora e
380
mantenedora do consenso na sua essencial reciprocidade .

Essa estabilidade da relação recíproca na sociedade é, no entanto,
historicamente frágil. Devido à multiplicidade de interesses individuais e grupais, o
conflito intersubjetivo é constante e inevitável. Lima Vaz reflete sobre esse fenômeno
social a partir das duas teorias que explicitam a gênese ética e política da
comunidade humana: a clássica e a moderna.
A teoria clássica expressamente ética e política “situa a sua gênese na
essencial ordenação do ser humano inteligente e livre ao Bem e atribui primazia ao
reconhecimento e ao consenso que não são mais do que a realização social daquela
ordenação”381. A vida ética é, por conseguinte, o primeiro momento da sociabilidade
e o conflito social é solucionado por meio do consenso resultante do debate
democrático da Ekklesía que visa o bem comunitário.
Diferentemente, a teoria moderna separa, determinantemente, a ética da
política e “considera a luta pela satisfação de desejos e necessidades como a
situação primigênia do ser humano e confere primazia ao conflito, vindo o consenso
a surgir num momento posterior desta dialética como resultado do contrato
social”382. É notória nessa teoria a separação entre ética e política e o
estabelecimento do indivíduo e dos seus interesses como princípio da vida social.
Diante das divergências explicativas da gênese ético-política da sociedade
nessas teorias, a solução do conflito social também é divergente. Para a teoria
clássica, notadamente na Ética platônico-aristotélica, a solução do conflito social se
dá por meio da aceitação de um princípio último que dê sentido ao agir humano:
Segundo essa solução, a ideia do Bem preside à instauração da ordem no
indivíduo e na polis e contém virtualmente a solução do conflito, seja por
380
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sua absorção na estrutura ordenada da cidade platônica, seja pelo exercício
da phronesis por parte do virtuoso alimentada pela vida de amizade,
383
segundo a ética aristotélica .

No modelo platônico-aristotélico, a necessidade do reconhecimento e do
consenso se baseia numa necessidade “nomotética, ou seja, que corresponde à
estrutura inteligível da natureza humana enquanto social por essência”384. A solução
do conflito se baseia, em consequência, no invariante da “natureza humana”, que
assegura a relação intersubjetiva mesmo nos momentos de crises sociais.
Essa solução contrasta com a proposta atual defendida pelos teóricos políticos
contemporâneos que seguem o modelo ético-político hobbesiano e fundamentam
suas teorias para a solução do conflito no contrato social. Lima Vaz atenta para o
fato de que, na lógica do conflito, o agir ético só pode ser pensado no plano da
particularidade situacional em que os indivíduos se confrontam na luta pelas suas
necessidades, e, portanto, esta reflexão empirista do agir ético, mesmo recorrendo à
hipótese do contrato social não ultrapassa os limites do individualismo e não
contempla a razão da inteligibilidade profunda do agir intersubjetivo:
Solução que parece nitidamente insuficiente para dar razão da
inteligibilidade profunda do agir, presente em sua intrínseca natureza ética
em meio aos múltiplos condicionamentos impostos pelas situações
385
particulares dos agentes .

Para o Filósofo brasileiro a inteligibilidade do agir ético encontra-se na própria
estrutura do agir ético em seu momento de universalidade, isto é, no ethos, espaço
normativo e valorativo que ordena a relação intersubjetiva ao Bem. Logo, “é essa
ordenação essencial que se particulariza na esfera das causas e condições que
configuram a situação na qual o reconhecimento e o consenso devem exercer-se
concretamente”386.
O momento da particularidade não é, contudo, o fim do movimento dialético da
razão prática intersubjetiva, este deve avançar no sentido de encontrar “a plena
concretude do ato quando a particularidade é, por sua vez, suprassumida no
momento da singularidade na qual todo o movimento é interiorizado na consciência
moral social dos participantes da comunidade ética”387, e o consenso social alcança
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a sua inteligibilidade. É o que se enfatizará pela reflexão sobre a forma singular do
consenso.

4.4 Forma singular do consenso

A reflexão vaziana sobre a dialética da razão prática intersubjetiva chega a seu
termo com o momento da singularidade em que o Filósofo brasileiro evidencia a
identidade ética da relação intersubjetiva na forma da consciência moral social,
consciência expressiva do consentimento interpessoal na sociedade. Enfatiza-se,
então, como ele atualiza pela rememoração histórica o objeto em questão, ou seja, a
identidade ética, pela crítica às teorias éticas e políticas modernas, que, segundo
seu parecer, não alcançam a inteligibilidade última do consenso social porque estão
circunscritas às condições particulares.
Em seguida, enfatiza-se como Lima Vaz confirma pelo momento singular da
razão prática que a consciência moral social é, de fato, o ato pelo qual os sujeitos
experimentam a comunhão das consciências na história, pela constituição de uma
sociedade humanista, em que eles conjuntamente se reconhecem como pessoas e
consentem viver juntos.
E, enfatiza-se, por fim, como Lima Vaz se posiciona diante da comunidade
histórica afirmando pelo princípio da ilimitação tética, que ela não é o fim do
movimento dialético, mas que este avança até aos princípios éticos anteriores à
comunidade e que estão codificados no ethos.

4.4.1 A consciência moral social

O movimento dialético da razão prática intersubjetiva direciona-se, agora, para
explicitar a identidade ética da relação de reciprocidade na Comunidade ética. Lima
Vaz denomina esta nova experiência de consciência moral social e, por meio dela,
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expressa a “forma fundamental de unidade e identidade da comunidade ética, na
qual termina o movimento dialético da estrutura intersubjetiva do agir”388.
A forma da consciência moral social é a experiência vivida pelos indivíduos que
participam de uma mesma comunidade, ou melhor, ela é a obra da razão prática
operando na singularidade do consenso intersubjetivo. Para Lima Vaz, com efeito, a
efetivação dessa razão nas comunidades históricas “é atestada exatamente pela
aceitação de um mesmo sistema de normas, valores e fins interiorizado em maior ou
menor profundidade na consciência moral dos indivíduos”389, por exemplo, a forma
dos direitos humanos na sociedade contemporânea.
Devido

à

radical

transformação

da

relação

indivíduo-sociedade

na

modernidade, que colocou novos parâmetros interpretativos para o consenso social
a partir do racionalismo mecanicista torna-se, no entanto, cada vez mais raro o
exercício da razão prática intersubjetiva na sociedade. As novas teorias éticas e
políticas, com efeito, baseia-se na hipótese do contrato social como fundamento
para o consenso, ao partir do princípio de que os “indivíduos são partículas isoladas,
que só o atendimento das carências e necessidades irá unir no vínculo jurídico do
pacto de sociedade”390.
É, todavia, exatamente o fundamento hipotético do contrato social que se torna
problemático para o consenso, porque no ínterim dessa teoria se encontra a
presença do conflito que opõe indivíduo e sociedade. Ora, numa sociedade em que
os indivíduos se opõem ao social não pode haver equilíbrio e estabilidade, pois o
consenso se vê privado de sua dimensão essencialmente ética, limitando-se aos
interesses particulares dos indivíduos ou aos fatores condicionantes da sociedade.
O abandono moderno da estrutura racional-volitiva do conceito de consciência
moral e a sua interpretação como sentimento moral pelas teorias éticas
contemporâneas, fez que o conceito de consciência perdesse a sua significação de
ato mediador entre o indivíduo e a sociedade e adquirisse uma polissemia de
significados estudados pelas Ciências Humanas. Por outro lado, quebra-se o vínculo
ético entre indivíduo e sociedade e a consciência moral passa a ser interpretada em
“chave
388
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inconscientes”391, e a consciência moral social como “superestrutura ideológica
guardiã dos interesses dominantes na sociedade”392. Apesar da ação poderosa
dessas representações na vida pessoal e coletiva, elas não podem esquivar-se da
transmissão da imagem de uma sociedade como “confronto” entre o particular e o
universal dificultando, assim, o consenso social.
Para Lima Vaz, entre as teorias modernas, somente o pensamento hegeliano
superou essa divisão entre particular e universal, ou a separação entre razão prática
e agir ético ao estabelecer em um único movimento dialético do Espírito objetivo, a
consciência moral (Moralität) e a consciência social (Sittlichkeit). A consciência
moral, integrante da moralidade humana é, para Hegel, apenas um momento da
realização da ideia de liberdade no Direito que se realiza concretamente no ethos
racionalmente explicitado.
Seguindo os passos hegelianos, Lima Vaz resgata o sentido da consciência
moral social e reafirma a essencial sociabilidade presente nos níveis estruturais
concêntricos em que efetiva-se o consenso social que são: o nível do encontro, o
nível comunitário, o nível societário e o nível intracultural.
O nível do encontro é o mais elementar e por ele os indivíduos experimentam a
abertura primordial ao reconhecimento do outro em sua dignidade de outro Eu. Os
atos vivenciados pelos indivíduos nesse nível são os que têm um aspecto
essencialmente ético, como a fidelidade, a responsabilidade social e a confiança
mútua. Pelo exercício dessas atitudes os indivíduos descobrem a dimensão mais
profunda da relação intersubjetiva, que é a reciprocidade mútua entre o Eu e o
Outro, ou a socialização da consciência moral pela partilha da afetividade entre os
indivíduos que convivem na mesma comunidade.
Como, para Lima Vaz, a consciência moral é uma síntese entre conhecimentoliberdade-afetividade, a condição para que a experiência recíproca se efetive é a
escolha pessoal da fidelidade à sua consciência moral, que a orienta a cumprir a
“regra de ouro” de fazer o bem e evitar o mal. Portanto, a comunhão das
consciências evidencia como fim desse ato comunitário o Bem (agathón), norma
fundamental para o encontro interpessoal, e para o diálogo que se estabelece entre
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o Eu e o Outro na forma da fidelidade, da amizade e do amor. Essa é a experiência
básica para a constituição da Comunidade ética.
No nível comunitário do encontro, Lima Vaz enfatiza a ampliação da relação
Eu-Outro para acolher o Ele (ou ela). Na passagem do Eu para o Nós, a
predominância é da ação racional que adere espontaneamente às normas do existirem-comum e vivencia a justiça como equidade ou direito igual para todos. Nesse
nível, a ação afetiva facilita a comunhão social entre os indivíduos, pela vivência do
encontro comunitário:
Entre o nível do encontro pessoal e o nível do encontro societário, o
encontro comunitário exerce uma essencial função mediadora, pois é
normalmente por meio da experiência da participação comunitária e da
forma de consciência moral social nela vivida que o indivíduo se prepara
393
para elevar-se ao nível mais alto do encontro na sociedade .

No nível do encontro societário existe uma diferença qualitativa em relação às
experiências anteriores, porque a reciprocidade não é mais espontânea, mas formal,
mediada por “instâncias reguladoras da existência em comum, sejam normativas
como códigos ou leis, seja eficientes como os poderes reconhecidos e legitimados
pelas instâncias normativas”394. Por conseguinte, nesse nível de compreensão
social, o consenso passa a ser reflexivo, exigindo dos sujeitos o conhecimento e a
aceitação das normas sociais e exprimindo-se na reciprocidade de direitos e deveres
ou na forma da obrigação cívica.
Por essa experiência os sujeitos se preparam para a passagem da vida
comunitária para a vida política, em que se submeterão às leis consensuais da
Constituição da comunidade. A virtude que mais especifica o nível societário é a
virtude da justiça, que estabelece a devida relação entre a Ética e a Política.
Portanto, no nível societário, a reciprocidade entre os sujeitos é formalmente
assegurada pela estrutura estável das instituições.
Daí, a importante função das instituições formalmente constituídas para
assegurar o consenso social e garantir a estabilidade e a permanência da
comunidade na história e, ao mesmo tempo, ampliar a reciprocidade para um
número maior de indivíduos. As instituições de consenso pessoal como a família e
as instituições de consenso comunitário de direito privado submetem-se às normas e
leis das instituições sociais. A função imediata das instituições é mediar a relação
393
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entre o indivíduo e a sociedade politicamente organizada e, como tal, elas agem
como uma “conexão de sentido” que favorece a formação da cidadania e a
consciência de pertença dos indivíduos ao Estado.
É, enfim, possível perceber o caráter eminentemente ético das instituições e a
intrínseca interpenetração que Lima Vaz estabelece entre os três níveis de consenso
presentes nas instituições sociais. Do intercâmbio entre Pessoa-ComunidadeInstituição, tem-se a instituição familiar, onde efetiva-se a educação sobre os valores
fundamentais da solidariedade, da partilha, do encontro, pela práxis de
relacionamentos democráticos e livres pelos quais o sujeito inicia seu processo de
socialização.
Pela

relação

Comunidade-Pessoa-Instituição,

tem-se

a

instituição

da

Sociedade Civil, onde o sujeito experimenta os valores sociais e aprende o sentido
da sua dignidade, ao mesmo tempo em que conscientiza-se dos seus direitos e
deveres e da necessidade da organização social e da luta por justiça e igualdade.
Pela interpenetração de Instituição-Pessoa-Comunidade tem-se a instituição do
Estado onde o sujeito experimenta a sua realização social e engaja-se na luta pelo
bem comum, no esforço pela busca de soluções para os problemas interpessoais
que exigem a participação de todos. Nesse nível ele conscientiza-se que é a Política
que organiza a sociedade.
A integração dinâmica entre essas experiências sociais constitui o espaço
privilegiado para a efetivação da consciência moral social, forma ética da práxis
intersubjetiva ou da relação Eu-Nós. Por outro lado, Lima Vaz enfatiza também a
dramática realidade injusta e opressora em que a presença do Outro é negada na
sociedade. Esse fenômeno social é cada vez mais crescente em uma sociedade
individualista voltada para os interesses particulares, e justifica-se pela dificuldade
comunicativa entre os indivíduos em prol do bem-comum.
A ausência do bem-comum abre espaços cada vez mais profundos para a
exploração e espoliação dos mais fracos, para a sedimentação da corrupção
política, para a desmoralização das instituições públicas e para o enfraquecimento
das relações sociais. Esses fenômenos apontam para a necessidade da formação
da consciência cívica, grau mais elevado do exercício da liberdade interpessoal.
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O pensamento ético vaziano propõe, em consequência, a educação para a
cidadania como um instrumento indispensável no intercâmbio das relações entre
indivíduo e sociedade, nas diferentes instituições em que o indivíduo exercite a
práxis intersubjetiva. A realidade não existe, com efeito, sem a práxis do ser
humano. O real se expressa pelas relações que o sujeito estabelece consigo
mesmo, com a natureza, com os outros e com o transcendente. O social não é
produto de sujeitos isolados, mas a expressão do ser intersubjetivo no real, ou seja,
a construção conjunta de sujeitos conscientes da sua cidadania.

4.4.2 Formação para a consciência cívica

O compromisso ético das Instituições sociais é cuidar da formação da
consciência cívica, para que os indivíduos se tornem cidadãos e desde cedo
conheçam e vivenciem a relação ética e política. Dada a complexidade existente na
sociedade moderna em que o encontro diversifica-se e proliferam diferentes formas
de linguagens torna-se, contudo, cada vez mais difícil a passagem da consciência
moral individual para a consciência moral social e, consequentemente, a educação
para a correlação entre direitos e deveres, porque o evento ético do encontro com o
outro está cada vez mais raro.
Como criar, então, a identidade ética? Como fazer a passagem da consciência
moral individual para a consciência moral social? Essa é para Lima Vaz, a grande
questão ética atual, principalmente quando se refere à problemática da constituição
de uma ética para a sociedade-mundo que é a sociedade contemporânea, e tem
suscitado uma ampla discussão entre os teóricos contemporâneos como J. Rawls, J.
Habermas, K-O Apel, e Charles Taylor. Juntamente com eles, Lima Vaz se pergunta:
“É possível definir uma identidade ética para esse imenso corpo da sociedademundo?”395
A reflexão vaziana sobre essa difícil questão retoma o pensamento ético
clássico da identificação entre comunidade e ethos. Para o Filósofo brasileiro, toda
comunidade humana é, com efeito, essencialmente uma Comunidade ética, o que
395

EF V., p. 90.

149

infere a definitiva impossibilidade da existência histórica da comunidade sem seu
ethos correspondente ou sem seu conjunto de normas, valores e fins.
E, como já foi afirmado alhures, a relação entre ethos-práxis-hexis é uma
relação essencialmente educativa e compreende o longo processo de formação da
consciência, que passa pelos diversos níveis de compreensão até alcançar o fim do
ato educativo que é, justamente, a identidade ética social possibilitadora da relação
recíproca entre os indivíduos na sociedade. Portanto, a formação da consciência
moral individual, demonstrada no momento da universalidade da razão prática, de
fato, nada mais é do que o início do processo formativo da consciência moral social,
fim do ato educativo.
O Filósofo brasileiro evidencia a especificidade do ato da consciência moral
social como o ato pelo qual os sujeitos, pela educação, compreendem e aderem às
leis universais da comunidade e consentem em viver conjuntamente sob essas leis.
A lei estabelece entre eles a identidade ética ou o bem-comum e possibilita a
existência da comunidade. Logo, para Lima Vaz, somente a efetivação das leis e
normas públicas, ou a aceitação das leis universalmente reconhecidas como válidas
para todos no seio da comunidade, confere à comunidade o qualificativo de
Comunidade ética.
O exercício da consciência moral social é, portanto, imprescindível para a
passagem do Eu ao Nós, até mesmo quando se refere à sociedade globalizada em
que vivemos. Como afirma Lima Vaz:
A possível solução desse problema de identidade ética da sociedade
fundada numa consciência moral social, mesmo dilatada às dimensões de
uma sociedade-mundo supõe, em primeiro lugar, que a sociedade possa
ser considerada e aceita como comunidade ética, ou seja, na qual as leis e
normas éticas que regem e ordenam as relações intersubjetivas vigorem
396
como leis e normas públicas e não apenas particulares .

A passagem do Eu ao Nós requer, destarte, a existência de um fim para a
praxis intersubjetiva, que é exatamente a razão prática efetivando-se pela
intercausalidade entre o reconhecimento e o consenso, na consciência cívica dos
cidadãos. A cidadania, por sua vez, é resultante do contínuo e criativo processo de
educação em todos os níveis estruturais da sociedade. A humanização não é um
dado natural, mas uma conquista socialmente adquirida.

396
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A experiência da cidadania requer, de fato, o reconhecimento da dignidade do
ser humano, como um valor em si e por si e que ele nunca pode ser tratado como
uma coisa. É impossível falar em cidadania sem esta consciência do humano e sem
a valorização de todos os cidadãos. Cidadania é convivência, mas para que ela seja
satisfatória, não basta o sujeito fazer parte de uma sociedade, é preciso que ele
participe, tome parte das decisões que envolvem a vida comum, enfim, lute pelo
bem-comum.
Uma vez adquirida a consciência cívica pela compreensão e aceitação
interpessoal do Dever-ser como identidade ética, os sujeitos assumem a obrigação
moral de agir eticamente nas diferentes esferas em que eles experimentam seu sersocial. Com efeito, para Lima Vaz, a socialização é um processo essencialmente
ético, resultante da dialética ethos-práxis-hexis, em cujo processo o indivíduo se
universaliza

e

consente

assumir

como

seus

os

valores

culturais

e,

consequentemente, enquanto ser social, ele deve agir de acordo com as leis e
normas socialmente erigidas nas diversas esferas da sua práxis social.
A primeira esfera em que a consciência cívica deve ser exercida é a esfera da
necessidade ou do agir econômico. Nela, a práxis se volta para a satisfação das
necessidades vitais do indivíduo por meio do trabalho. Nesse nível, a consciência
cívica refere-se aos valores éticos do trabalho, seja no seu aspecto jurídico, como o
direito ao trabalho, seja no seu aspecto social referente às diversas condições
necessárias para o desenvolvimento do trabalho, seja no seu aspecto cultural, ou
ainda “no aspecto especificamente econômico da produção, distribuição equitativa e
uso dos bens, configurando a questão extremamente atual das relações entre Ética
e Economia”397.
Na esfera da afetividade a práxis do indivíduo direciona-se para as satisfações
das suas necessidades subjetivas vivenciadas nas instituições primárias da família e
da comunidade. Aqui, ele vai interagindo e aprendendo os valores que o humanizam
e que o tornam capaz de conviver socialmente. Portanto, essas instituições são
indispensáveis para a humanização e básicas para a educação da consciência
cívica. Entrementes, na sociedade moderna elas sofrem um forte abalo diante da
multiplicidade de valores utilitaristas e consumistas que são transmitidos pelos meios
de comunicação de massa e que atingem diretamente as consciências individuais.
397
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Daí a complexidade da mudança comportamental principalmente nas crianças e nos
jovens, e o aumento da violência.
Na esfera da realização pessoal a práxis do indivíduo visa à auto-realização
nos diversos campos da sociedade civil como a educação, a cultura, a profissão etc.
No mundo do trabalho, a ética profissional qualifica a práxis intersubjetiva e fortalece
a sociedade civil. Contudo, não se pode esquecer que quanto mais amplo for o
espaço para o encontro com o outro, tanto mais se ampliam as atitudes positivas ou
negativas na relação intersubjetiva.
Na esfera da obrigação cívica, a ação do indivíduo direciona-se, enfim, para o
nível mais alto da relação intersubjetiva, que é a política, e integra-se formalmente
na virtude da justiça. Assim o reconhecimento alcança o nível mais alto de
universalidade e o consenso assume uma forma racional e livre. Pela consciência
cívica o indivíduo torna-se participante da sociedade como sujeito de deveres e
direitos e compreende que todos têm responsabilidades diante dos fatos sóciopolítico-econômicos.
A construção de uma sociedade pautada na democracia e na solidariedade
requer, portanto, uma educação que supere o princípio liberal: “a minha liberdade
termina onde começa a do outro”. A cidadania é fruto de um exercício constante da
participação ativa e co-responsável dos sujeitos, os seja, exige a consciência da
moralidade cidadã, seja dos sujeitos membros da sociedade, seja nos governantes
que exercem o poder político.
A práxis intersubjetiva expressa, portanto, para Lima Vaz, a dinamicidade da
dialética ethos-práxis-hexis que efetiva a relação indivíduo e sociedade e mantém o
equilíbrio do consenso social mesmo nos momentos de conflito. As leis éticas
universalmente aceitas, obrigam a relação entre Ética e Economia, Ética e
Pedagogia, Ética e Profissão, Ética e Política em todos os espaços em que efetivese, enfim, a relação intersubjetiva. Daí, a importância e a necessidade da formação
para a consciência cívica, a fim de que os indivíduos tornem-se sujeitos políticos,
pois somente como sujeitos políticos eles alcançam o mais alto nível da experiência
ética e tornam-se membros da Comunidade ética.
Depois de refletir sobre o movimento dialético presente na estrutura
intersubjetiva, pelo qual se pode constatar que a práxis ética é o resultado da
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partilha recíproca entre os membros de uma Comunidade ética, e que esta exige
uma profunda consciência de solidariedade entre os sujeitos, pelo exercício dos atos
espirituais do reconhecimento e do consenso e sobre a dignidade moral de cada
indivíduo, Lima Vaz afirma que a consciência moral social é o “índice mais seguro da
identidade ética da comunidade”398, o que significa dizer que, ela é o eidos da
relação ética intersubjetiva. Essa afirmação não significa, porém, que a comunidade
humana seja o fim da relação intersubjetiva, uma vez que a dýmanis intencional da
consciência interpela por um nível mais alto de inteligibilidade da comunidade, que é
o nível transcendental:
A afirmação primordial Eu sou que nos constitui como sujeitos humanos é
impelida por um movimento de ilimitação tética que ultrapassa os limites da
categoria da intersubjetividade e se orienta para a esfera da
399
transcendência .

Essa esfera transcendental visada pela intencionalidade da consciência
constitui-se, exatamente, pela objetividade dos princípios éticos presentes na
tradição ética e que não se limitam ao ato individual e nem ao ato social, mas estão
dialeticamente relacionados com eles. Como enfatizou-se no decorrer do movimento
dialético do agir ético, a relação ethos-práxis-hexis mostrou o intercâmbio
intersubjetivo em vista de normas, valores, fins.
Essas normas, valores e fins não são, evidentemente, criações espontâneas
nem dos sujeitos e nem da comunidade por eles constituída, elas expressam a
dimensão objetiva do ethos, horizonte universal da práxis intersubjetiva, como afirma
Lima Vaz:
O indivíduo e a comunidade que se oferecem à nossa compreensão já se
apresentam vivendo historicamente na realidade objetiva de um ethos que,
formado lentamente ao longo dos tempos, revela em sua estrutura certos
invariantes conceptuais que não podem ser explicados pela relatividade
histórica do próprio ethos, nem se identificam com as estruturas subjetivas e
intersubjetiva do agir, mas, enquanto transcendem essas duas esferas,
400
exigem uma elucidação propriamente filosófica .

O movimento dialético ascende, por conseguinte, para o nível da inteligibilidade
transcendental do agir ético, para demonstrar que as normas, valores, fins são
considerados pela história da filosofia como o objeto do ato humano. Este ato é
pensado dialeticamente por Lima Vaz como uma dupla negação:
O ato nega o objeto em seu teor plenamente empírico ou indiferente, pois
com ele se relaciona justamente sobre a razão do bem; e o objeto nega a
398
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autonomia do ato - ou do sujeito- na gênese total do bem, pois só ele
401
confere ao bem um conteúdo real .

O que se observa nessa dupla negação é, por conseguinte, o paradoxo do
espírito finito, que no íntimo da sua reflexividade interior, do para-si, ou no íntimo da
sua liberdade submete-se à medida exterior que rege o bem comunitário, o que
infere a existência em-si do universo ético, ou do ethos, e somente por esta
dinâmica interior-exterior, ele torna-se participante da universalidade do Bem. O
resultado dessa dialética em-si-para-si, é a vida segundo o Bem ou a vida segundo o
espírito, que é justamente a vida justa na comunidade.
O Filósofo brasileiro avança, enfim, a reflexão do agir ético para a vida ética, a
fim de demonstrar os “invariantes conceptuais” que explicitam a existência ética da
comunidade. Ele reflete sobre os conceitos que na história da filosofia qualificam a
existência ética da comunidade que são: Justiça (dike), Direito (dikaion), Lei
(nomos), Virtude (hexis), Democracia e Dignidade.

4.5 Conclusão

A expressão reflexiva da comunidade tematizou a estrutura e o movimento
dialético do agir ético intersubjetivo pelo qual vislumbrou-se as diversas formas
consensuais que comunitariamente estabelecem o intercâmbio entre o sujeito e a
sociedade. Por estas formas pode-se evidenciar a intrínseca ligação que Lima Vaz
estabelece entre a moralidade e a sociabilidade, uma vez que o ato social inicia com
a avaliação subjetiva sobre o valor, que deve ser objetivamente realizado na
comunidade.
A primeira forma consensual enfatizada por Lima Vaz foi a forma universal do
ethos, realidade histórico-cultural, cujo perfil eidético constitui-se pelo intercâmbio
dos quatro elementos simbólicos da cultura, da tradição, do costume e do hábito.
A interrelação entre estes quatro elementos mostrou que o fenômeno ethos é a
expressão do “mundo humano” ou do universo das significações normativas e
valorativas que dão sentido à existência da Comunidade ética. Por conseguinte, a
401
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dinâmica interativa entre ethos-práxis-hexis efetivada pela educação (paideia),
possibilita ao sujeito a formação da sua consciência moral, ou a compreensão de si
mesmo e das razões do dever-ser na vida-em-comum, como o bem a ser querido e
assumido no cotidiano da vida.
Por ser uma experiência eminentemente reflexiva, a consciência moral
possibilita ao sujeito o juízo avaliativo do seu agir diante da lei moral no interior da
sua consciência e, ao mesmo tempo, permite-lhe escolher livremente os valores que
nortearão a sua vida na sociedade. A moralidade da comunidade constitui-se,
portanto, pela intersecção entre liberdade-lei, por um lado, pela transcendência
individual à contingência do seu livre-arbítrio à universalidade da norma, e, por outro
lado, pelo consentimento comunitário aos mesmos valores. Logo, é no nível da
universalidade ética, no horizonte dos valores ou no espaço do ethos que realiza-se
a intercausalidade entre o reconhecimento e o consenso, formas universais da razão
prática ordenadas ao Bem.
A efetivação histórica do Bem universal na particularidade da situação só é
possível, contudo, pela diferença entre os fatores condicionantes e os fatores
causais da práxis ética. Os fatores condicionantes referem-se aos atos empíricos
realizados pelos sujeitos e são objetos da pesquisa científica das diversas Ciências
Humanas. Eles são sempre mais complexos na sociedade moderna devido à
especificidade da razão poiética, que abandona a estrutura racional-volitiva e
prioriza a estrutura do “quiasmo lógico” da autonomia do sujeito, da tecnociência e
da experimentação.
Os fatores causais são especificamente filosóficos e referem-se aos atos
espirituais da inteligência e da vontade, que se particularizam nas formas universais
do reconhecimento e do consenso. Pelo reconhecimento efetiva-se a causa formal
da inteligência que informa à consciência a essência ética do ato na condição
particular e o consenso funciona como causa eficiente em vista da realização ética
do ato.
Essa intercausalidade inteligente e livre mostra a natureza essencialmente
social dos sujeitos que, ordenada ao Bem, subsiste às crises que continuamente
ameaçam o convívio social. Lima Vaz resgata, portanto, a teoria clássica que unifica
a ética e a política e critica a teoria moderna que apóia-se no individualismo e referese ao consenso social a partir do “contrato”. Para ele o fundamento do consenso não
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pode ser a fragilidade hipotética do contrato social que sempre possibilita o retorno à
luta de todos contra todos, mas o Bem, sentido último da Comunidade ética.
A particularidade da causa e da condição não é, todavia, o último passo do
movimento dialético, este dirige-se para a singularidade da razão prática, em que
causa e condição serão suprassumidos na forma da consciência moral social,
expressão do consentimento interpessoal na sociedade.
Como foi demonstrado pela aporética histórica às teorias contratualistas, Lima
Vaz atualizou a problemática da consciência moral social como ato mediador entre o
sujeito e a sociedade, restabelecendo assim, o vínculo ético presente nos níveis
estruturais concêntricos em que efetiva-se o consenso social: o nível do encontro, o
nível comunitário, nível societário e o nível intracultural.
A singularidade do consenso é, portanto, efetivada historicamente por meio das
instituições na Sociedade Civil. As instituições de consenso pessoal, como a família,
e as instituições de consenso comunitário de direito privado submetem-se às normas
e leis das instituições sociais. A função imediata das instituições é mediar a relação
entre o sujeito e a sociedade politicamente organizada e, como tal, elas agem como
uma “conexão de sentido” que favorece a formação da cidadania e a consciência de
pertença dos indivíduos ao Estado.
Destarte, a forma da consciência moral social é obra da razão prática operando
na singularidade do consenso intersubjetivo, e como ela é o ato pelo qual os sujeitos
experimentam a comunhão das consciências na história, ela é considerada por Lima
Vaz como a identidade ética ou como o eidos da relação de reciprocidade.
No momento em que afirma o eidos da relação de reciprocidade, Lima Vaz
diagnostica, porém, a dinamicidade intencional da consciência que avança pelo
princípio da ilimitação tética à transcendência do ethos, como Valor normativo que
rege e orienta a convivência comunitária. Com efeito, para o Filósofo brasileiro, nem
o sujeito e nem a comunidade podem criar espontaneamente e continuamente os
seus símbolos, as suas normas e os seus valores, em consequência, essa realidade
transcendental dos princípios - o ethos - antecede à relatividade individual e social e,
por isso mesmo, dá sentido à existência e garante a permanência da comunidade na
história pela praxis ética dos sujeitos.
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Ora, princípios como o Bem, o Valor, o Fim pertencem à realidade
transcendental e apontam para a explicação objetiva da razão prática, que em sua
particularidade manifesta o agir ético voltado para o Valor, e para o Bem que é seu
Fim. Embora situado em meio à multiplicidade das condições, e sendo influenciado
por fatores extrínsecos e intrínsecos, o sujeito ético tende a ouvir a “voz” da sua
consciência moral e agir corretamente em consonância com as leis da comunidade,
só nessa práxis ética intersubjetiva é possível a existência ética da comunidade.
A reflexão sobre a Ideia de comunidade direciona-se, por fim, para a existência
ética da comunidade onde Lima Vaz organiza os “invariantes conceptuais” da vida
ética: Justiça, Direito, Virtude, Democracia e Dignidade humana, por meio do
movimento lógico-dialético da Justiça.
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5 CAPÍTULO 4 A EXPRESSÃO ÉTICA DA COMUNIDADE

Não podendo o outro ser reconhecido e aceito
como sujeito ético senão no horizonte do Bem,
é voltada para esse horizonte que a vida ética
pode ser vivida como vida na comunidade
ética. Ela é – ou deve ser – existencialmente
uma vida na justiça, possível a partir da
situação metafísica dos seus membros.
(Henrique Cláudio de Lima Vaz, Ética
Filosófica II, p.199.)

5.1 Introdução

A reflexão vaziana sobre a existência ética da comunidade circunscreve-se no
âmbito da estrutura intersubjetiva da vida ética, pela qual Lima Vaz discorre sobre as
categorias de Justiça (dike), Virtude (areté), Lei (nómos), Direito (dikaion) e
Dignidade, que qualificam a existência social como uma “forma de vida,
independentemente das modalidades distintas que essa vida ética possa assumir na
multiplicidade dos ethea”402.
Como o seu pensamento segue a tradição clássica que estabelece a
Comunidade ética como princípio da relação intersubjetiva, o que significa dizer que
a vida na comunidade é uma vida segundo o Bem (agathón), neste terceiro
momento, discorre-se sobre a dialética da Justiça (dike) expressa por meio dos três
planos lógicos constitutivos: o plano político, o plano democrático e o plano ético,
pelo qual Lima Vaz explicita a eticidade da comunidade, ou a efetivação concreta do
reconhecimento e do consenso social.
A expressão ontológica da comunidade demonstrou que a relação de
reciprocidade oriunda do reconhecimento do outro como outro eu, só é possível no
nível transcendental, em que sujeitos espirituais convivem em uma identidade
dialética ou na forma de comunidade. Esta forma, por sua vez, expressa a
intercausalidade entre a inteligência e a liberdade dos sujeitos que, conjuntamente,
por meio da linguagem essencialmente ética, constroem um mundo de sentido ou o
“mundo humano”, composto pelas realidades naturais e históricas expressivas da
402
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racionalidade do Bem, ou do ethos. Logo, a expressão do reconhecimento
evidencia, de fato, a experiência humana de um conhecimento superior e recíproco
cuja comunicação mostra-se como originariamente ética.
Essa universalidade ontológica da comunidade é, contudo, em-si, abstrata e
seu conteúdo advém da práxis comunitária exercida historicamente pelos sujeitos. O
movimento dialético da Ideia de comunidade direciona-se, por conseguinte, para o
interior da relação de reciprocidade, ou seja, volta-se para--si, a fim de demonstrar a
expressão reflexiva da comunidade. Esta reflexão vaziana situa-se na estrutura
intersubjetiva do agir ético, pela qual Lima Vaz discorreu sobre o consenso, forma
interativa da comunidade, demonstrada por meio do movimento lógico-dialético da
consciência moral social.
Nesse movimento lógico-dialético da consciência moral, o conceito de práxis
conduziu ao conceito de ato intencional da consciência, ato eminentemente
reflexivo, que requer dos sujeitos uma atitude moral, ou a conscientização de sua
liberdade no exato momento em que eles se tornam seres sociais. Essa consciência
da natural sociabilidade humana é resultante da relação particular-universal, ou da
relação liberdade-lei, na qual os sujeitos particularmente experimentam a dimensão
de sua moralidade, pela compreensão de si mesmos como agentes éticos e,
consequentemente, como seres universais capazes de interagir socialmente em prol
do bem comum pela aceitação dos valores socialmente constituídos. A moralidade é
constitutiva da socialização e é como indivíduos morais ou éticos que os sujeitos
tornam-se cidadãos (politês), membros da comunidade.
Por outro lado, percebe-se que a estabilidade da relação entre os sujeitos e a
comunidade só é possível por meio das instituições, formas essencialmente éticas
que favorecem a “conexão de sentido” entre os sujeitos e a sociedade e asseguram
o reconhecimento e o consenso intersubjetivo. Entre as instituições, Lima Vaz
destaca a instituição política (politeia) como a forma universal do bem comum.
Neste terceiro momento, compreende-se a totalidade em-si-para-si do
movimento lógico-dialético da Ideia de comunidade, pela qual Lima Vaz discorre
sobre a singularidade das formas universais do reconhecimento e do consenso
social, que nada mais são do que a forma como a razão prática se desdobra na
relação intersubjetiva como instituição política (politeia). Logo, demonstra-se por
meio da ordenação das categorias que integram a inteligibilidade da existência ética,

159

como o Filósofo pensa a Ideia de Comunidade ética, independente das suas
modalidades históricas.
De acordo com o método vaziano, segue-se o movimento dialético da vida
ética intersubjetiva, que parte da inteligibilidade universal do político. Em primeiro
lugar, discorre-se sobre a ideia de Justiça (dike), em seu aspecto subjetivo (Virtude)
e objetivo (Lei) e em seguida fala-se sobre a norma universal do Direito (dikaion). A
Política visa estabelecer o exercício do Direito universal dos sujeitos partícipes da
mesma comunidade pelo estabelecimento da Lei justa.
Demonstra-se, em seguida, a forma particular da Justiça, ou a experiência
democrática, por meio da reflexão sobre o conceito vaziano de situação. Esse
conceito expressa a suprassunsão dialética da universalidade da Justiça e do Direito
por meio da prática intersubjetiva das diversas virtudes que correspondem às
diferentes circunstâncias da vida comunitária. Posteriormente, enfatiza-se a ideia de
Democracia, forma ética que possibilita o exercício da participação livre na
sociedade de direito.
Discorre-se,

enfim,

sobre

a

forma

singular

da

existência

ética

do

reconhecimento e do consenso social, por meio da reflexão vaziana sobre o conceito
de Dignidade humana, que é a forma concreta do reconhecimento universal da
pessoa que encontra o sentido de sua existência na convivência comunitária, e
estabelece a igualdade pelo reconhecimento recíproco da dignidade dos iguais
dentro da Comunidade ética.

5.2 Forma universal: sociedade política

O pensamento vaziano sobre a práxis intersubjetiva, no momento da
singularidade da vida ética resgata o sentido clássico da Política, como “a forma
mais alta de convivência entre os homens”403, porque expressa a arte do bem viver,
a organização racional que explicita as condições teóricas favoráveis à vida em
sociedade, ou em termos normativos a práxis da Justiça e do Direito.
403

H. C. de LIMA VAZ, Democracia e sociedade, p. 6.

160

Lima Vaz está convicto de que a práxis humana é essencialmente teleológica e
tende inevitavelmente a justificar os seus próprios fins, por meio de razões
fundamentais que assegurem a intersubjetividade. Quando em uma sociedade
esses fins não são visíveis para seus membros, a convivência social entra em crise
e a práxis intersubjetiva tende à anomia. Tal situação crítica requer uma retomada
reflexiva sobre as razões da vida-em-comum, que segundo Lima Vaz são a Ética, a
Política e o Direito:
A Ética, a Política e o Direito constituem justamente os corpos fundamentais
de razões que as civilizações vêm elaborando para atender à necessidade
de prescrever à práxis uma racionalidade teleológica que, operando
consensualmente, possa alcançar no seio das comunidades uma validez
404
universalmente reconhecida .

Historicamente esse corpo teórico da Ética, da Política e do Direito nasce como
uma resposta grega à crise da polis ateniense, nos séculos VI e V a C e expressa
uma therapeia para as suas enfermidades socais. Codificadas por Platão e
Aristóteles em ciências normativas que asseguram a vida em sociedade, a Ética e a
Política constituem-se paradigmas racionais de uma tradição que continua até aos
dias atuais:
Platão e Aristóteles foram os primeiros grandes artífices desses corpos de
razões que receberam da tradição grega, a denominação de ethiké
epistéme e politiké epistéme, ciência dos costumes e ciência da
405
comunidade regida por leis, que resultaram nas nossas Ética e Política .

Para o Filósofo brasileiro esse modo grego de pensar a sua crise social e a
solução encontrada nas formas da Ética e da Política, bem como a instituição do
Direito romano são emblemáticos para o pensamento social ocidental. Eles
constituem os núcleos inteligíveis que legitimam a sociedade e justificam a sua
sobrevivência. É, portanto, de suma importância a rememoração desses conceitos,
numa tentativa filosófica406 em encontrar luzes para a reflexão da crise da sociedade
política contemporânea.
A Ética, a Política e o Direito em sua origem despontam como respostas
plausíveis ao confronto cultural grego entre o ethos tradicional e o ethos interpretado
segundo a Razão demonstrativa (lógos apoideitikós). Nessa mudança cultural, os
gregos experimentam uma nova forma de transcendência, a “transcendência como
404

H.C. de LIMA VAZ, Ética e Justiça: filosofia do agir humano, p. 22.
Ibid., p. 23.
406
“No caso da interpretação filosófica da comunidade éticopolítica, trata-se de modelos teóricos que
pretendem responder à questão da essência ou do fundamento inteligível da realidade histórico-social
da vida-em-comum vivida por seres inteligentes e livres”. (EF V, p. 176).
405
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Absoluto noético ou ideal”407, que se tornou paradigma para o pensamento éticojurídico ocidental durante séculos.
A descoberta da Razão foi, então, a resposta grega ao desafio de constituição
de um novo ethos. Sua origem remonta à doutrina socrática da virtude-ciência que
fundamenta a lei na interioridade da virtude. Esse gesto socrático constitui o gesto
inaugural

da

criação

da

Ética.

Platão,

nas

pegadas

do

mestre,

eleva

categoricamente a Ética por meio da doutrina do Bem (agathón) e do Justo
(díkaion), de tal forma que a lei passa a ser no indivíduo e na polis a determinação
do Bem:
A lei não é simples convenção, nem simples expressão das necessidades
da natureza. Ela é no indivíduo e na cidade a presença normativa do Ser
como Bem, na sua transcendência sobre a contingência do acaso (tyche) e
408
sobre a necessidade (moira) .

O modelo platônico constitui para Lima Vaz, uma “ideia reguladora”, ao longo
da história da civilização ocidental. E, com ele despontam as categorias que irão
sustentar o universo ético-jurídico dessa civilização em seu perfil inteligível: “o agir
ético como agir virtuoso, o Bem e a Justiça”409. Segundo Aristóteles, discípulo de
Platão, o sujeito ao agir virtuosamente expressa a sua integração ao ethos
comunitário e age em vista de fins, que são sempre o bem ou o melhor para si e
para a comunidade. Ora, a proporção entre o Bem e as razões do agir ético
caracteriza a ação justa pela distribuição equitativa dos bens:
O justo como mediador entre o Bem e seus beneficiários passa a ser então
a forma do ethos na sua transposição aos códigos da Razão. Submetido ao
critério do justo o ethos, como costume, assume a forma estável da
instituição, ordenada ao bem da comunidade e que encontrará sua
410
realização na instituição da sociedade política .

Lima Vaz acentua a importância da noção de medida (metron) nas origens da
Ética e da Política. O injusto expressa a desordem seja como excesso (hybris) no
indivíduo, seja como opressão (tyrannia) no Estado. O justo que expressa a medida
objetiva entre os sujeitos e entre sujeito e a comunidade é o Direito. Justiça e Direito
são, portanto, as duas categorias que fundamentam a sociedade política.

407
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5.2.1 Justiça: forma universal da vida ética

A ideia da Justiça (dike) no pensamento vaziano circunscreve-se, portanto, no
âmbito da reflexão filosófica grega, que pela primeira vez na história ocidental
interpretou o ethos à luz da Razão demonstrativa (logos apodeitikós) e estabeleceu
como fundamentos da vida ética, a Ideia do Bem (tó agathón) e a ideia do Justo
(dikaion):
Ora, o Bem e o Justo, na sua transcendência ideal, apresentam-se
imediatamente com um caráter deontológico. O Bem conhecido é princípio
de obrigação interior, e o Justo, ao ser pensado, mostra-se imediatamente
como o melhor, sendo, portanto fonte da excelência própria da virtude
411
(eudaimonia), que é o fim de toda prática ética .

É a partir dessa herança grega, que estabelece a relação entre o Bem e o
Justo, que Lima Vaz pensa a Justiça como a categoria que inicia o movimento
dialético da vida ética, ou da vida segundo o bem, porque ela é a forma como o
ethos é compreendido sob os códigos da razão prática, e, por meio dela, ele tenta
resgatar a interligação entre os conceitos normativos fundamentais da práxis
intersubjetiva que são: a Ética, a Política e o Direito.
Lima Vaz, seguindo a intuição clássica de politeia que define as condições
melhores para a prática da Justiça, e de acordo com o pensamento antropológico
aristotélicotomista que vê o homem como um vivente político (zôon politikón),
exatamente porque ele é um vivente racional (zôon logikón), reflete sobre a dialética
da Justiça com o intuito em demonstrar a racionalidade que vincula o agir ético à
norma universal da Justiça na sociedade.
Seu pensamento visa “legitimar o poder pela justiça na perspectiva de uma
teleologia do Bem e fazer da vontade política uma vontade instauradora de leis
justas - uma nomotética regida pela razão do melhor”412, o que implica a interligação
entre as duas faces da Justiça: a Virtude (areté) e a Lei (nómos). Para Aristóteles, a
Justiça (dike) é, com efeito, a “disposição de caráter que torna as pessoas
propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e desejar o que é
justo”413.
411
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A interligação do aspecto subjetivo da Justiça como areté e o aspecto objetivo
como nómos constitui, para Lima Vaz, um invariante conceptual que permanece ao
“longo do tempo assegurando a identidade do conceito na diferença com que se
apresenta nas suas distintas versões históricas”414.
Lima Vaz explica a categoria da Virtude (areté)415 como a dinâmica existencial
entre a posse permanente do Bem pelos sujeitos éticos, o que lhes configura sua
identidade ética, e, ao mesmo tempo, como o direcionamento da sua
intencionalidade para o horizonte universal, que é o fim da sua práxis virtuosa:
Trata-se de uma categoria que se constitui por uma dialética entre o estático
ou o já possuído (a virtude como qualidade do sujeito bom) e o dinâmico ou
ainda não alcançado (a virtude como movimento do sujeito bom para um
416
crescimento contínuo no Bem) .

O agir ético expressa-se, em consequência, como um agir necessariamente
virtuoso, um ato racional em vista do melhor, ou do bem individual e comunitário. A
proporção entre o Bem e a razão comunitária é exatamente o Justo, a distribuição
equitativa do bem comum: “o justo como mediador entre o Bem e seus beneficiários
passa a ser então a forma do ethos na sua transposição aos códigos da Razão”417.
Em sua expressão objetiva, o Justo manifesta-se na forma institucional mais
elevada, a sociedade política, e na sua expressão subjetiva, a forma de hábito
virtuoso.
A expressão subjetiva do Justo refere-se à prática da Virtude como habitus418
individual que visa o bem comum e que necessariamente direciona-se para o outro,
visa o direito do outro, porque ela manifesta o ato intencional em prol da igualdade419
na comunidade. A prática virtuosa da justiça retifica, evidentemente, as ações
intersubjetivas e torna os homens bons uns para com os outros.
O Justo objetivo que estabelece, por outro lado, a ordem e a partilha equitativa
do Bem na comunidade é o Direito que estabelece e legitima a Lei comum. Logo, a

414

EF V, p. 177-178.
“Podemos mesmo descobrir nesses dois termos a presença do gênio grego e do gênio romano em
sua concepção dessa forma superior do agir que é o agir segundo a virtude. Para o grego na areté
esplende a idéia (eidos) do Bem realizado (face estática da virtude); para o romano manifesta-se na
virtus a força (dýnamis) de realização do Bem (face dinâmica da virtude)” (EF V, p. 149).
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EF V, p, 148.
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direito.” (Cf. TOMAS DE AQUINO, Suma Teológica, IIa IIae, q. 58, a. 1).
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Justiça como Lei “é uma regulação permanente do agir dos indivíduos tendo em
vista o bem da comunidade”420 e, como tal, ela é a justiça legal (nómimon díkaion)
que obriga os sujeitos a obedecer a Lei em prol do bem comum e que implica a
denominação de Justo somente ao sujeito que respeita a lei comum.
A intuição clássica do “par conceptual Virtude-Lei” constituindo-se, para Lima
Vaz, um invariante inteligível e essencial da categoria da Justiça, manifesta a
praticidade da Virtude dentro da comunidade e a efetivação histórica da Justiça
como ordenação da práxis intersubjetiva:
É formalmente na relação com o outro no espaço simbólico da vida-emcomum que a virtude, ou a excelência do agir individual, se faz justiça, vem
421
a ser excelência do agir na relação com o outro ou agir comunitário .

Ademias, como a Justiça visa imediatamente o bem comum, ela pode ser
considerada uma virtude completa, como afirma Aristóteles na Ética a Nicômaco422,
no sentido que possibilita o exercício atual da virtude no sujeito para consigo mesmo
e, ao mesmo tempo, para com o outro; e, por abranger todas as formas da
existência comunitária, ela é considerada a maior das virtudes.423
É a partir desse horizonte universal que Lima Vaz considera a Justiça (dike)
como princípio do movimento inteligível da vida ética intersubjetiva, que nada mais é
do que o exercício da razão prática na vida comunitária. A prática da Justiça
evidencia, com efeito, a relação constitutiva da Intersubjetividade como uma relação
entre a Virtude e a Lei, e é justamente este par conceptual Virtude-Lei que
fundamenta a vida ética:
O existir-em-comum não é mais do que a efetivação concreta da vida ética
individual. Portanto, se a justiça é a forma universal do existir-em-comum,
sendo assim a forma primeira da vida ética na comunidade, é necessário
concluir que uma relação essencial une, em sua distinção, as duas
manifestações com que a justiça se apresenta, seja como virtude, seja
424
como lei .

O princípio que unifica essa relação essencial entre a Virtude e a Lei é
justamente o Bem (agathón), princípio que possibilita a vida comunitária segundo o
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EF V, p. 178.
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exercício do Direito.425 Lima Vaz resgata, evidentemente, a unidade clássica entre a
Ética e o Direito e reafirma a articulação entre a práxis (agir) e o bem (fim). E, de
acordo com Aristóteles, Lima Vaz pensa a Política (politeia) como a “ciência diretriz”
da vida comunitária pautada na norma universal do bem comum que é o Direito.

5.2.2 Direito: norma do bem comum

Lima Vaz ao posicionar-se ao lado do sentido clássico da interligação entre
Ética e Política, ou entre Ética e Direito na sociedade política, associa-se aos
teóricos que defendem uma organização social que tenha a Lei (nómos) como
parâmetro da “justa medida” para a vida intersubjetiva e assegure a convivência
comunitária pelo exercício da igualdade (isonomia) e da equidade (eunomía).
A Política pode ser definida, nesse sentido, como a ciência normativa da práxis
comunitária que deverá estabelecer as regras e os critérios racionais do consenso
cívico em torno do mais justo e ordenar a vida na polis. Dito de outra forma, a
Política é, para Lima Vaz, “a outra face da Ética”426 e deverá justificar a razão
imanente ao consenso intersubjetivo por meio do Direito.
Ora, sendo o horizonte do político referente à ordenação do bem comum, a
racionalidade do Direito circunscreve-se no campo da práxis da autorrealização do
sujeito, que é capaz de dar razão ao seu existir comunitário como um cidadão
(politês) e, consequentemente, capaz de explicitar a passagem do social empírico
para o social político, no qual ele vivencia a sua “segunda natureza”, como um
sujeito de direitos e deveres:
Ao ser reconhecido na sua existência política, ou seja, como membro da
comunidade política, como cidadão (polítês), o homem se constitui,
427
portanto, sujeito de direitos ou sujeito universal .
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“Direito é o que está conforme à regra ou à lei (droit, diritto, derecho, rigth, das Recht). Em grego
dikaion é o que está de acordo com a díke, e em latim justus o que é medido pelo jus. Essa
etimologia nos põe na pista da significação clássica do Direito”. (EF V., p.119).
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Lima Vaz explica essa universalidade do sujeito ou a ideia do político a partir
do motivo antropológico subjacente à dialética aristotélica do particular-universalsingular. Essa dialética “desdobra-se no campo da existência individual como
circularidade dialética do ético e no campo da existência social como circularidade
dialética do político”428.
O momento da particularidade dessa estrutura conceptual refere-se à
peculiaridade do sujeito em ser um zôon logikón, capaz de transcender a
naturalidade empírica pelo advento da linguagem e, assim, interagir socialmente por
meio das diversas expressões comunicativas do “mundo simbólico” ou do mundo do
ethos.
O sujeito, enquanto partícipe do “mundo simbólico”, que é essencialmente
ético, e ao fazer uso da palavra, instrumento mediador das diversas relações
intersubjetivas, se torna apto a perceber a diferença entre o bem e o mal ou entre o
justo e o injusto, e assim elevar-se ao nível universal da comunicação, pois “à
medida que se constitui como ser ético, o homem se torna apto para elevar-se à
esfera do ser político”429.
Nesse processo interativo entre o sujeito e a sociedade vislumbram-se os dois
pólos constitutivos da dialética do político: “de uma parte, o homem individual como
portador do logos e, de outra, a universalidade objetiva do mesmo logos que se
exprime, por sua vez, numa dialética formal de valores e numa lógica do dever-ser: o
bem e o mal, o justo e o injusto etc”430. Se a particularidade individual é, contudo,
negada pela universalidade da lei, ela é, ao mesmo tempo, afirmada em sua
singularidade concreta, ou seja, em sua universalidade ética e, como tal, o sujeito
torna-se capaz de participar da vida política (bíos polítikós).
A síntese da dialética particular-universal se expressa na conscientização do
sujeito da razão que lhe convém como membro da sociedade política, isto é, como
um sujeito de direitos e deveres. É evidente que nessa dialética a Ética e a Política
estão interligadas, não há oposição entre o indivíduo (logos subjetivo) e o ethos
(logos objetivo), mas a efetivação concreta do mesmo logos, pela participação livre
do sujeito na sociedade política. A Política (politeia) constitui, portanto, a forma ideal
428
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para o bem comum, uma vez que por ela é exercida a enérgeia que possibilita uma
existência razoável e justa na sociedade.
A integração entre o logos individual e o logos universal é um ideal que se
apresenta ao sujeito na sua experiência intersubjetiva, pois como afirmou
Aristóteles: “o homem político não é apenas um animal e muito menos um deus”431,
mas um ser histórico, situado em meio à multiplicidade das circunstâncias e é
continuamente desafiado a encontrar “na existência política a forma da vida racional
- ou razoável - compatível com as vicissitudes da sua contingência”432.
Daí, a importância da função do elemento mediador, o Direito enquanto norma
do bem comum, na dialética constitutiva do político, porque ele expressa a
singularidade da razão na práxis do politês. Ao mesmo tempo, ele é resultante do
processo educativo que conscientiza o indivíduo do seu direito de participar
ativamente na vida da comunidade vivendo segundo o bem comum, ou segundo a
Lei (nómos).
O resultante dessa dialética do político consiste na consciência de que a
sociedade política é a forma mais alta de organização social, ela é o “espaço
espiritual em que o ser social do homem pode desdobrar-se, finalmente em todas as
suas dimensões”433. Como integração das liberdades que se associam sob um
mesmo Direito, a sociedade política expressa o bem comum e “surge diretamente da
livre aceitação de um projeto racional de existência em comum”434.
Esta teoria política fundamentada na teleologia do bem comum foi duramente
criticada pelos teóricos políticos modernos, de tal forma que a ideia teleológica do
político chega a seu término pela separação entre a Ética e o Direito nas teorias
contratualistas modernas. Com efeito, estas teorias direcionam a ideia de Justiça
para o Indivíduo e para a satisfação das suas necessidades materiais. Atento a esta
mudança radical da Justiça, Lima Vaz aponta para a problemática do
desaparecimento da relação constitutiva entre a Virtude e a Lei, nas teorias
utilitaristas e convencionalistas modernas:
A face da justiça como virtude, ou seja, como perfeição imanente do sujeito
manifestada em sua relação com o outro, e fundada na referência
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constitutiva da comunidade ao horizonte do Bem (primazia da comunidade
435
ética sobre os interesses dos indivíduos), praticamente desaparece .

Ora, a consequência imediata dessa separação entre os dois aspectos
fundamentais da Justiça, a Virtude e a Lei, foi o positivismo jurídico e o legalismo,
muitas vezes “paradoxalmente injusto”, presente nas teorias políticas modernas.
Logo, as teorias que tratam da questão do utilitarismo na Justiça, por exemplo, a
teoria de John Rawls, por permanecerem presas ao paradigma do Cogito cartesiano
centralizado no Eu, não conseguem “instaurar um espaço conceptual onde possa
vigorar a relação intrínseca e constitutiva entre a justiça como virtude e a justiça
como lei”436, única relação que compõe a unidade da categoria universal da vida
ética.
Lima Vaz posiciona-se, portanto, ao lado das teorias clássicas que refletem
sobre a circularidade essencial entre o par conceptual da Virtude e da Lei e reafirma
a necessidade dessa circularidade para a prática da Justiça. Nesse sentido, a
Justiça constitui o princípio lógico-dialético que ordena a vida ética comunitária e dá
início ao movimento dialético de sua constituição inteligível:
A vida na comunidade ética mostra a sua razão de ser no movimento
dialético pelo qual ela passa da universalidade da justiça, como virtude e
como lei, à singularidade da ação justa mediatizada pela particularidade das
437
situações em que a justiça deve ser exercida .

O ato justo é retificado pela Justiça vivenciada como Virtude pelo politês e
implica a igualdade proporcional do direito de cada um, como afirma Tomás de
Aquino438. Por outro lado, o seu exercício na comunidade vem do predicado da Lei
que ordena a vida ética dos sujeitos.
A prática individual e social da Justiça na vida comunitária está, contudo,
continuamente ameaçada pelo seu contrário, a prática da injustiça. A injustiça é uma
práxis devastadora da relação intersubjetiva porque nega incondicionalmente a
equidade e a igualdade, que são as propriedades essenciais da vida justa. Logo, a
oposição entre a práxis da justiça e a práxis da injustiça é extrema no espaço
comunitário, de tal forma que não há possibilidade de existir comunidade onde
impera a injustiça.
435
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A injustiça caracteriza justamente uma ação ou hábito que negam as
propriedades essenciais da justiça: se a considerarmos como negação da
justiça predicado da lei, é iníqua como negação da equidade e é fonte de
desordem como negação da igualdade; se a considerarmos como negação
439
da justiça como virtude, é viciosa .

Lima Vaz interpreta a injustiça a partir da visão aristotélica que a considera
como negação da justiça objetiva ou da lei comum, pela constituição de leis injustas
que impossibilitam o exercício da lei e estabelecem a ilegalidade no meio da
comunidade, e também a partir da visão subjetiva tomásica, que a considera como
negação da virtude da justiça, pela prática do ato injusto, que concorre para a
desintegração da comunidade ética e política.
A presença da injustiça no âmbito da Justiça, categoria universal da ideia de
comunidade, aponta para o indivíduo que “deve viver essa dimensão da vida
ética”440 na comunidade, em meio à multiplicidade condicional em que a injustiça
pode efetivar-se. O movimento lógico-dialético da Ideia de comunidade direciona-se,
então, para a situação particular em que os sujeitos continuamente são desafiados a
praticar a justiça, pelo exercício livre do reconhecimento e do consenso, por meio da
“forma mais alta de organização política”, a prática democrática.

5.3 Forma particular: sociedade democrática

A categoria da Justiça evidenciou a universalidade do reconhecimento e do
consenso pelos predicados da igualdade (isonomia) e da equidade (eunomia) que
regem as relações comunitárias. Esses predicados somente se efetivam, todavia,
por meio do ato justo singularmente realizado na situação particular em que os
sujeitos estão historicamente situados. E, como nessa situação eles são
condicionados por múltiplos fatores intrínsecos e extrínsecos, eles poderão também
praticar atos injustos pela negação da universalidade da Justiça. Aqui a razão
prática deverá efetivar-se concretamente:
A passagem do momento da universalidade que recebe seu conteúdo
inteligível da categoria de justiça, para o momento da particularidade no
qual a prática da vida ética se apresenta diferenciada segundo as virtudes
439
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que respondem às circunstâncias da situação do sujeito aqui e agora que
441
circunscrevem sua ação .

Dada a complexidade da trama existencial vivida pelos sujeitos e pelas
comunidades históricas, devido à prática da injustiça que dificulta o exercício da
razão reta na sociedade contemporânea, Lima Vaz reflete dialeticamente sobre o
exercício da vida ética:
De um lado, enquanto momento da particularidade, ela é negação e, ao
mesmo tempo, conservação (suprassunção) do momento da universalidade,
ou seja, da categoria universal da justiça; de outro lado, ela se submete à
possibilidade da negação, por oposição de contrariedade, do próprio
conteúdo da justiça, e que é levada a cabo pela irrupção do ato injusto ou
442
do hábito da injustiça no domínio da Razão prática .

Ora, o que se evidencia nessa dialética da vida ética é que a efetivação da
Justiça (dike) na situação histórica só é possível por meio da prática virtuosa dos
sujeitos, que decidem conscientemente evitar o hábito injusto e praticar o ato justo
pela aceitação da equidade e da igualdade comum presente no ethos. Daí a
necessidade da educação para a Virtude, pois é pela práxis virtuosa que a Justiça
se efetiva no convívio social. Enquanto virtude completa, a Justiça qualifica o ato
justo. Por outro lado, a prática da injustiça elimina radicalmente este qualificativo,
pois “nenhum ato bom subsiste ante a negação devastadora da injustiça”443.
Nesse segundo momento da dialética da Justiça, demonstra-se, portanto, a
reflexão vaziana sobre a particularidade histórica desta categoria, por meio da
prática das virtudes políticas e do exercício da Democracia. Primeiramente enfatizase a distinção e a relação que ele faz entre os fatores causais e condicionais do ato
ético e, posteriormente, demonstra-se a ideia de Democracia como a forma ética e
política que efetiva na situação a prática da Justiça.

5.3.1 A situação: relação causal e condicional do ato ético

A reflexão vaziana sobre o conceito de situação refere-se ao momento
mediador entre a universalidade da Justiça e a singularidade do ato justo praticado
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pelos sujeitos na Comunidade ética. Este momento particular do movimento da
razão prática na vida ética expressa, exatamente, a intercausalidade entre a
inteligência e a vontade que ordenam o ato humano em meio à multiplicidade
circunstancial, em direção a um fim, que é, ao mesmo tempo, o bem do agente e o
bem comunitário. Lima Vaz discorre, então, sobre a relação entre os elementos
causal e relacional do ato ético, em si distintos, mas interligados pela prática
virtuosa.
O elemento causal proveniente da razão prática manifesta-se no sujeito como
intercausalidade entre razão e vontade. Essa intercausalidade efetiva-se na práxis
do politês que, no momento do ato, delibera em vista do fim comunitário ou do bem
comum, expressando assim a razão como causa formal que qualifica o seu ato
como um ato justo, e a vontade, como causa eficiente, adere à informação dada pela
Inteligência e escolhe entre os diversos bens, o melhor ou o mais justo:
O influxo causal que age na continuidade da vida ética situada procede do
hábito racional da deliberação (boúlesis) e do hábito volitivo da escolha
444
(proaíresis) .

Os elementos condicionantes referem-se às interferências internas ou externas
que influenciam os sujeitos no momento da práxis. Ao contraporem-se ao
movimento da razão prática como razão reta, esses elementos são responsáveis
pela injustiça que nega na situação a racionalidade da relação intersubjetiva que
unifica os indivíduos na Comunidade ética. No entanto, pensados dialeticamente,
esses elementos são necessários para a concretização da eticidade:
Eles delimitam simbolicamente o espaço-tempo dentro do qual é possível à
vida ética realizar-se concretamente na ação. Nesse sentido são condições
sine quibus non, pois interferem na própria possibilidade do viver
445
eticamente .

A vida ética na situação requer para Lima Vaz a dialética meios → fim, ou a
relação entre o influxo racional-volitivo que provém da razão prática e o influxo
condicional interno e externo que provém da situação. Ele parte do princípio de que
os atos humanos são racionalmente ordenados em vista de um fim, que é o bem do
agente e, ao mesmo tempo, o bem comunitário. Logo, quando os sujeitos optam
pelo bem e o praticam, a universalidade da Justiça é suprassumida pelo exercício
das diversas virtudes que ordenam o ato humano a um fim e o qualificam como um
ato justo.
444
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Por sua vez, o ato justo expressa na situação a efetivação da dialética meios →
fim, já que ele é um ato especificado pela suprassunção da causalidade formal da
Justiça pela deliberação consciente do agente que decide ser virtuoso. O ato justo
expressa, por conseguinte, a particularização do fim universal da Justiça na vida
intersubjetiva, pela prática das diferentes virtudes políticas. Por outro lado, a vontade
como causalidade eficiente move o ato justo como uma expressão prática do Bem
universal conhecido pela reta razão como Fim:
Na passagem à particularidade da situação o movimento da vontade
diferencia-se em face da multiplicidade dos bens e é igualmente
suprassumido na dialética meios → fim, passando a definir-se como escolha
e tendo o seu dinamismo orientado por aquele bem que se apresente como
fim na teia complexa das circunstâncias. Vivida na comunidade ética que é,
por definição, uma comunidade de bens e de fins, a vida ética dos
446
indivíduos cresce ou deve crescer numa relação de reciprocidade .

Como expressão da deliberação e da escolha dos indivíduos que vivenciam o
respeito ao direito do outro na vida comunitária, a reciprocidade reflete a
intercausalidade entre o influxo causal racional-volitivo que opera a passagem do
universal da Justiça para a particularidade da situação e realiza no sujeito a máxima:
“Eu sou para o Bem”. Aos influxos causais da razão e da vontade juntam-se os
influxos condicionantes que caracterizam a práxis ética no tempo. Assim, no
momento da situação, afirma Lima Vaz: “o movimento da Razão prática desce da
pura ordenação interior ao Bem e ao Fim para mergulhar na exterioridade
contingente do mundo e da história”447.
E como não há “situação estritamente individual”, mas ela é sempre mundana e
histórica, Lima Vaz reflete sobre a “tópica da vida ética” objetivando diagnosticar os
elementos condicionantes presentes nas dimensões psicológicas, sociais e
históricas que exteriormente influenciam diretamente no exercício da razão prática.
A dimensão psicológica refere-se aos atos intersubjetivos motivados pelas
“paixões” ou pela afetividade e que correspondem às respostas individuais aos
influxos naturais e sociais que possibilitam a existência comunitária. Na tópica
psicológica, Lima Vaz ressalta:
O alcance comunitário da regência das paixões pela Razão prática no
sentido de integrá-las na unidade efetiva da vida ética em comum ou, em
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concreto, torná-las condições positivas para o exercício das virtudes
448
orientadas para o bem da comunidade sob a égide da justiça .

O Filósofo ressalta, todavia, que essa conotação tipicamente clássica da
estrutura da tópica psicológica, foi profundamente modificada nas teorias modernas,
que qualificam as paixões como “pulsões dominantes e, até certo ponto,
incontroladas na vida dos indivíduos”449. Voltadas para a satisfação das
necessidades individuais, as paixões perdem o seu sentido ético e muitas vezes
tornam-se “agentes eficazes de desagregação da vida social” exigindo o controle do
poder político.
Na dimensão social, Lima Vaz enfatiza a estrutura objetiva em que o sujeito
está inserido e que influencia no exercício da vida ética. Ele apresenta a diferença
entre a estrutura hierárquica das sociedades tradicionais, nas quais a vida ética
estava diretamente ligada ao lugar social do indivíduo e a estrutura da sociedade de
classes em que cada indivíduo pode estabelecer o seu próprio lugar social. Modelos
que trazem subjacentes os perigos da heteronomia passiva e da anomia ética:
Se o risco da heteronomia passiva no agir ético é inegável na concepção da
tópica social na sociedade de ordens, a autonomia reivindicada pelo
indivíduo na sociedade de classes, não obstante sua rigorosa formalização
por Kant no a priori da Razão Prática, traz consigo a ameaça de uma
anomia ética que infelizmente parece tornar-se realidade na evolução
450
recente das nossas sociedades .

A tópica histórica refere-se às condições historicamente constituídas e, como
tais referem-se ao mundo do ethos que assegura a vida ética na comunidade. Essa
consciência da “solidariedade com um passado qualitativamente diferenciado como
história do ethos permanece viva nas sociedades tradicionais e age eficazmente na
constituição da Ética clássica”451. Diferentemente, na modernidade, como a
orientação do tempo direciona-se para o futuro, essa consciência ética tende a
desaparecer.
Todos esses influxos condicionais psicológicos, sociais e históricos ligam-se
aos influxos causais e concorrem para o exercício do ato justo que expressa a
singularidade da Justiça universal. Todavia, para Lima Vaz, cabe ao influxo causal
determinar a passagem da universalidade da Justiça para sua particularidade:
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O influxo causal da Razão prática exercido pela razão como causa formal,
pela vontade como causa eficiente e pelo Bem como causa final que deve
operar intrinsecamente a passagem da forma universal da justiça ao
momento da particularidade, vem a ser, ao cronotopo psicológico, social e
histórico do indivíduo. Nele a vida ética se submete às mediações
condicionantes por meio das quais será possível efetivar as decisões e
452
ações singulares que realizarão eticamente o indivíduo e a comunidade .

Se no momento da situação a universalidade da Justiça se concretiza,
portanto, pelo exercício das virtudes particulares453 resultantes da deliberação e da
escolha dos sujeitos, que ordenam suas ações em vista ao fim comunitário, por
outro lado, ele é também espaço aberto à prática de inúmeras formas de injustiças.
Na relação intersubjetiva, as virtudes particulares que se relacionam diretamente aos
atos da deliberação e da escolha, e que são “eixos de sustentação” da vida segundo
o Bem, são as virtudes cardeais454 da temperança (sophrosýne), da fortaleza
(andréia) e da prudência (phrónesis).
A virtude da temperança (sophrosýne) atua na dimensão psicológica,
moderando e ordenando as paixões humanas e “encaminhando-as no sentido do
movimento da Razão prática dirigido ao bem comum”455. A virtude da fortaleza
(andréia) atua na dimensão social ajudando o sujeito no “reconhecimento e
aceitação do outro na esfera dos seus direitos, e o cumprimento dos deveres
inerentes ao estado e função do indivíduo”456, e a virtude da prudência (phrónesis)
atua sobre a dimensão histórica, ajudando o indivíduo a perceber os valores
tradicionais e as características da vida ética neles vividos e a decidir-se a praticálos, tornando-se assim um politês pela adesão aos valores éticos presentes no
ethos.
A práxis da Justiça é, portanto, uma expressão da vida virtuosa. Na situação a
melhor forma política para efetivar essa práxis é, segundo Lima Vaz, a prática
democrática de governo. A Democracia foi, com efeito, uma forma política criada
452
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pelos gregos para favorecer o exercício racional das “coisas públicas”. Ora, a
racionalidade subjacente ao exercício democrático requer a prática das virtudes
políticas da temperança, da fortaleza e da prudência, tanto para os governantes,
quanto para os governados. Lima Vaz reflete sobre essa “forma mais alta de
organização social” em que elas devem ser exercidas, a saber, a forma democrática.

5.3.2 Democracia: forma ético-política da comunidade

O pensamento vaziano sobre a Democracia, no momento da particularidade do
movimento lógico sobre a expressão ética da comunidade, tenta demonstrar a
interligação que ele faz entre a Ética e a Política na práxis virtuosa do politês. A
práxis virtuosa reconhece, com efeito, o direito comum dos cidadãos e livremente
participa na luta pelo consenso social em prol do exercício desse direito.
É importante afirmar, mais uma vez, que Lima Vaz segue a intuição clássica do
ideal político da cidade justa em que a vida política mede-se a partir do valor, isto é,
da razão do bem, do melhor, ou da prática do bíos politikós como pensaram
Aristóteles e Tomás de Aquino ao articular Ética e Política como ciências de uma
única práxis, a saber, a práxis da Justiça. Lima Vaz Imbuído desse mesmo espírito
considera, portanto, a Democracia como “a forma mais alta de organização política a
que pode aspirar uma sociedade”457, porque ela delimita um espaço de significação
axiológica, pelo encontro entre a atitude livre do politês e o exercício da dike em prol
do bem comum.
Seguindo a tradição aristotélico-tomista, Lima Vaz procura explicitar a
racionalidade teleológica imanente à práxis democrática, que possibilita o encontro
entre o ato livre do politês e a liberdade objetiva da lei (nómos), resultando na
aceitação da norma universal da Justiça. Por meio do exercício filosófico da
rememoração (anámneis) e do pensamento (nóesis) sobre a herança dessa prática
social, Lima Vaz objetiva apreender a essência ética do político ou o exercício da
Democracia na história ocidental. Ele está convicto de que a “superioridade da forma
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democrática da vida política só é pensável a partir da essência ética do político”458,
ou a partir do reconhecimento e do consenso sobre a igualdade (isonomia) dos
cidadãos perante a Lei e da equidade (eunomia) da Lei no conjunto da vida social.
Essa essência ética do político é uma herança grega deixada à civilização
ocidental, na aurora da prática democrática, e expressa a forma como os gregos
compreendiam a realização da liberdade dos cidadãos na vida comunitária. Com
efeito, para os gregos, “a ação política se definia como a forma mais elevada do agir
ético”459. Situado no âmbito do problema da soberania, ou da relação entre o
indivíduo e o poder, a reflexão política grega versa sobre a melhor politéia ou sobre
a organização social mais justa:
A universalidade reclamada pelo ideário democrático é a universalidade do
démos, não do homem em geral: é a universalidade sobre a isonomia como
prerrogativa dos politái e que exclui o privilégio dos poucos (olígoi) e da sua
460
pretensão de ser os melhores (arístoi) e de reger a cidade (oligarquia) .

Dessa sorte, para Lima Vaz, o problema real da politiké epistéme aristotélica
não é a relação entre o indivíduo e o poder, mas a “relação entre as virtudes do
cidadão e a ordem da comunidade. Elas não pretendem ser uma ciência política na
acepção moderna, mas uma Ética política”461, uma práxis conforme os critérios da
politéia, ou segundo o exercício da Lei (nómos).
A Democracia nascente expressava, assim, a “vitória da liberdade” pela
intrínseca relação que fez entre o ético e o político, pois se a política tem como
finalidade a vida justa e feliz, isto é, a vida propriamente humana digna de seres
livres, então ela é inseparável da ética e é somente a partir dessa relação que a
Democracia se apresentava como a melhor forma de organização social e política:
A democracia – como ideal e como prática – aprofunda necessariamente a
essência ética do político ao definir em termos de liberdade participativa e
responsável a resposta do cidadão à regulação da Lei definindo o corpo
político na sua expressão simbólica fundamental como eklesía dos
eleútheroi - assembléia dos homens livres - que têm direito de participar, de
462
falar e de decidir .

A ideia de Democracia no pensamento de Lima Vaz constitui, portanto, uma
“idéia reguladora e normativa” que efetiva na sociedade a “essência ética do
político”. Com efeito, a práxis democrática concretizando o fim da Justiça pelo
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exercício do Direito e, por ele, a regra consensualmente estabelecida e promulgada
da Lei, efetiva o reconhecimento da legitimidade do bem comum, ou seja, a
igualdade entre iguais. Lima Vaz empreende, em consequência, “a tarefa de pensar
os desdobramentos históricos da ideia de democracia fundada no problemático
conceito de igualdade política”463 presente nos estados modernos.
Como já foi afirmado alhures, o modelo democrático moderno, sedimentado na
ideologia individualista estabelece historicamente a separação entre o ético e o
político e modifica radicalmente o sentido do conceito de igualdade (isonomia), que
era compreendida pelos filósofos clássicos como uma propriedade da Justiça (dike).
Com efeito, para a filosofia política clássica era inconcebível a ética fora da koinonia
ou da comunidade dos iguais. Ora, a teoria moderna ao separar a Ética da Política
perde o qualificativo da práxis intersubjetiva como virtus, como práxis direcionada
para o bem individual e comunitário, e enfatiza a igualdade entre os sujeitos em
parâmetros quantitativos ou matemáticos:
O pressuposto mecanicista deste tipo de pensamento reduz assim os
indivíduos a grandezas iguais, a átomos movendo-se num espaço social
isotrópico. Tal modelo repousa sobre a hipótese da igualdade natural entre
os homens da qual resultaria a constituição da sociedade pelo pacto de
464
associação entre iguais .

Ora, é exatamente esse conceito de igualdade natural defendido na
modernidade pela teoria do direito natural, que pressupõe a existência de indivíduos
independentes e isolados, que decidem voluntariamente tornar-se sócios em uma
sociedade a fim de garantir os seus interesses particulares, que se torna
problemático na democracia moderna, porque segundo Lima Vaz, a natureza não é
o domínio da igualdade, mas o domínio da diferença de cada um, o que impossibilita
a experiência intersubjetiva do reconhecimento do outro como outro eu e do
consentimento livre em conviver com ele na sociedade: “a única igualdade possível
aqui é aquela que resulta da negação da diferença qualitativa; a igualdade abstrata
do número”465.
Ao erigir essa igualdade abstrata como modelo de sociabilidade, os estados
modernos individualizam os sujeitos e criam um sistema mecânico de associação
social pautado na força exterior da Lei. Contudo, esse modelo de organização social

463

Marcelo PERINE, Democracia e filosofia do agir humano, p. 320.
H.C.de LIMA VAZ, Democracia e sociedade, p. 267.
465
Ibid.
464

178

traz consigo a possibilidade real da prática totalitária, pois no momento em que a Lei
concentrar-se na mão de um só, ou de uns poucos, como a história já mostrou, o
sistema totalitário se instalará como forma de organização social, em que “todos são
iguais porque todos são escravos”466.
Diante dessa tensão existente entre o exercício do poder e a sociedade, nos
Estados modernos, a reflexão sobre a ideia de democracia requer, segundo Lima
Vaz, a clareza sobre o conceito de igualdade. Então, primeiramente, ele critica a
noção de que a “igualdade é constitutiva da ideia de democracia”467. A igualdade
social, embora seja um pressuposto necessário, não manifesta suficientemente a
essência da relação democrática porque situa-se no primeiro momento lógicodialético da estrutura conceptual do universo político.
Ora, a racionalidade própria desse momento lógico-dialético do “social” é
justamente

a

racionalidade

da

igualdade

em

relação

à

natureza

e

à

interdependência social em prol da satisfação das necessidades materiais e
econômicas, o “social”, afirma Lima Vaz:
Apresenta-se como aquele nível das relações sociais no qual se trava a luta
pela satisfação das necessidades através do confronto laborioso com a
natureza, fonte de recursos. A racionalidade desse nível se organiza, assim,
468
como ’sistema das necessidades’ (Hegel) ou como sistema econômico .

A igualdade preconizada entre os sujeitos na sociedade é, em consequência,
uma igualdade natural, e dada a expansão dessa racionalidade a todos os âmbitos
das relações intersubjetivas, nas sociedades modernas, o grande desafio que essas
sociedades enfrentam atualmente é o trânsito deste modelo de igualdade “social”
para o modelo da igualdade “política”.
Ora, a igualdade “política” situa-se em outro nível de racionalidade, isto é, a
racionalidade expressa pela relação de intersubjetividade em que, por meio do
reconhecimento do outro, enquanto outro eu, a relação recíproca se apresenta como
uma igualdade na diferença de cada um:
Ela se caracteriza pela suprassunção da igualdade abstrata, própria do
primeiro nível, no qual as diferenças naturais dos indivíduos são
equalizadas abstratamente na sua universal dependência da natureza e na
sua universal interdependência nos vínculos do sistema econômico, na
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igualdade concreta, aquela na qual as diferenças naturais e adquiridas
469
(culturais) são equalizadas na isonomia ou na igualdade perante a lei .

Trata-se, portanto, de uma igualdade que não elimina a diferença na relação
abstratamente homogênea da dominação, mas a suprassume na relação
concretamente diferenciada do reconhecimento. Esta é a dialética do político
iniciada pelos gregos e que Lima Vaz resgata por meio do conceito de
reconhecimento, como vimos alhures. Ela fundamenta a essencial sociabilidade
humana como uma forma superior de convivência social, que eleva a igualdade da
particularidade individual à universalidade de ser reconhecida no seio da
Comunidade ética.
O advento histórico da igualdade política ou da igualdade reconhecida e
consensualmente aceita requer uma “regra universal de distribuição equitativa do
primeiro e maior bem que é o direito ao reconhecimento”470, outra forma de
expressar a ideia grega de Justiça. A Justiça ao negar a particularidade arbitrária do
poder despótico e ao possibilitar a práxis da igualdade política eleva a relação
intersubjetiva do estágio natural (physis) ao estágio da Lei (nómos). Assim,
evidencia-se o caráter eminente da instituição política como um “Estado de direito:
única forma de Estado compatível com a sociedade política. A igualdade política, por
sua vez, pertence à essência do Estado de direito”471.
Logicamente, a sociedade política ou o Estado de direito representa uma forma
superior de Comunidade ética na história das sociedades humanas, porque supera o
poder despótico da tyrannía e exerce o poder pautado em leis (nómos basileus).
Todavia, Lima Vaz infere também uma sutil diferença entre o Estado de direito e o
Estado democrático:
Todo Estado democrático é um Estado de direito, mas nem todo Estado de
direito é um Estado democrático. Há uma mudança na matriz conceptual,
pois a ideia geratriz não é mais a ideia de justiça, mas a ideia de liberdade
472
participante .

Logo, na vigência do Estado democrático, a experiência de igualdade
ultrapassa o nível do ato justo, para o nível do ato livre que se efetiva concretamente
pela participação dos cidadãos nas discussões e decisões em torno do bem
comunitário:
469
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Ora, o cidadão participa livremente na medida exata em que ele se faz
presente no espaço político pela autodeterminação da sua liberdade, que se
comprova através do direito de discussão e escolha, no qual se manifesta a
‘singularidade irredutível da sua autonormatividade, a intransferível carga da
473
sua responsabilidade pessoal .

Na sociedade democrática, a dialética da igualdade na diferença desdobra-se,
por conseguinte, em um nível mais profundo de convivência social, que é
exatamente, a dimensão da liberdade pessoal. Nela, a igualdade alcança o nível do
ético, porque a participação na assembleia dos “homens livres” exige uma prática
virtuosa. A prática democrática da deliberação e da escolha livre expressa, assim, a
“vitória da liberdade” sobre o poder despótico e a intrínseca relação entre o ético e o
político.
Na verdade, por meio da dialética da igualdade na diferença, Lima Vaz
evidencia o movimento da razão prática que informa à vontade a razoabilidade da
ação como actus humanus, seja no nível do social em que o sujeito satisfaz as suas
necessidades materiais, seja no nível político pelo reconhecimento do direito do
outro, seja no nível democrático, no qual:
A ação do indivíduo na comunidade política, sendo política, é especificada
pelo ético, pois é uma resposta da consciência moral do cidadão ao apelo
da sua consciência política, apelo a conferir uma explícita intencionalidade
474
moral ao ato político .

Logo, o Filósofo brasileiro especifica a diferença entre a práxis política e a
práxis democrática enfatizando o problema central de cada uma. O problema da
sociedade política é a “justiça nas leis”, pelo exercício da melhor constituição e o
problema da sociedade democrática é a “justiça na alma”, pelo exercício da
consciência moral do sujeito:
Como disposição permanente ou virtuosa de empenhar participativamente
sua liberdade nas tarefas do bem comum e, primeiramente, na tarefa
fundamental da livre discussão em torno do mais razoável que será,
475
concretamente, o mais justo .

Nesse sentido, Lima Vaz especifica a Democracia não somente como um
regime político determinado, mas como uma “ideia reguladora e normativa” que
orienta o exercício da liberdade, e afirma que ela não é uma ideia utópica, mas um
difícil e contínuo aprendizado da liberdade:
A democracia assim entendida não é um regime determinado, mas uma
ideia reguladora, num sentido análogo às ideias transcendentais de Kant:
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ela enfeixa o universo conceptual do político na sua verdade mais profunda
e na sua exigência de unidade. Mas, ao contrário da ideia kantiana, ela não
é um ideal da razão pura, mas um alvo perseguido pela razão política ao
476
longo da história das sociedades ocidentais .

Para o Filósofo brasileiro, a sociedade democrática expressa, enfim, “a forma
superior de comunidade política porque se constitui formalmente como essa
resposta da consciência moral de cada cidadão ao apelo da sua consciência
política”477. A práxis democrática exprime assim o compromisso pessoal do politês
em respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos e em contribuir pelo exercício de
sua liberdade na construção do bem comum:
A liberdade democrática repousa sobre uma solução razoável do problema
da satisfação, das necessidades, que instaura uma primeira e mais
elementar forma de igualdade no atendimento às carências naturais do
homem. Repousa, além disso, em nível mais elevado, sobre a igualdade
política, como direito ao reconhecimento no universo da lei. A construção do
projeto democrático parte dessas igualdades fundamentais, mas avança
além delas como empenho participativo da liberdade na sua prerrogativa
essencial de autonormatividade ou como expressão da consciência moral,
478
nas tarefas do bem comum .

O movimento lógico-dialético do político culminou no projeto democrático de
sociedade, como expressão da liberdade pessoal e comunitária. Nesse espaço
político, Lima Vaz infere a experiência concreta “da essencial dignidade do homem,
que reside no seu ser moral”479. Logo, para o Filósofo brasileiro, qualquer tentativa
na efetivação de uma Democracia real requer, primeiramente, o plano das
exigências éticas para a práxis política:
É nesse plano que irá decidir-se, afinal, o êxito da experiência democrática
e, com ele, o próprio destino do homem político, como ser dotado de uma
480
essencial dignidade .

Concluindo a demonstração da essência ética do político, como uma prática
democrática, Lima Vaz avança a reflexão para o terceiro momento da Ideia de
comunidade, que é a sociedade ética, em que enfatizará o segundo enfoque do
problema da ideia de Democracia, que consiste em “recuperar no plano ético a
noção de dignidade humana e articulá-la com a ideia de democracia, essa
igualmente reformulada na perspectiva de uma unidade orgânica entre Ética e
Política”481.
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5.4 Forma singular: sociedade ética

Neste terceiro momento da dialética da vida ética, Lima Vaz reflete a
singularidade da relação de reciprocidade entre o Eu e o Tu, por meio do
reconhecimento do outro como outro eu. O Filósofo brasileiro eleva-se, então, ao
nível

mais

alto

de

inteligibilidade

das

relações

intersubjetivas

e

analisa

transcendentalmente o conceito de Dignidade humana para demonstrar como a
sociedade ética efetiva-se na história como uma sociedade entre iguais.
É evidente que esse momento da singularidade do movimento lógico-dialético
da comunidade “ultrapassa a esfera do lógico para entrar no domínio da existência
como estrutura inteligível da ação e na reflexão que lhe é imanente sob a forma da
consciência moral”482 e explicita o exercício da razão prática intersubjetiva. O
movimento lógico-dialético do agir ético chega, em consequência, a seu término
manifestando a concretude da vida ética.
O movimento lógico-dialético da vida ética passou pelo plano político
evidenciando as formas universais da Justiça (dike) e do Direito (dikaion) que foram
suprassumidas pelo plano democrático, por meio da prática virtuosa dos cidadãos
elevados qualitativamente em sua práxis social pelo exercício consciente da sua
liberdade e, por fim, no plano ético enfatizar-se-á a universalidade concreta do ato
bom ou digno no seio da comunidade, em que o sujeito “passa a existir como sujeito
ético formalmente tal ou como um universal concreto”483.
A forma como Lima Vaz pensa a existência da sociedade ética passa, portanto,
pela mudança qualitativa de seus membros que se elevam do simples Eu sou
empírico para a afirmação Eu sou para o Bem. Essa afirmação, por sua vez,
caracteriza a inteligibilidade metafísica da práxis ética, pois expressa a abertura
intencional do sujeito ao Bem em sua homologia com o Ser e, ao mesmo tempo, a
objetividade do Bem como causa final do agir.
Lima Vaz estabelece dois parâmetros para a concretização da vida ética como
agir virtuoso na sociedade: a incessante passagem individual do “livre-arbítrio ao
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regime da liberdade e a intensidade crescente das exigências da consciência
moral”484 na relação intersubjetiva como concretização da Justiça e do Direito. A
singularidade do agir ético intersubjetivo mediatizado pela situação histórica dos
sujeitos é, em consequência, determinada em sua inteligibilidade intrínseca, pela
“situação metafísica” que estrutura formalmente a relação dos sujeitos com o Bem
universal.
A questão que o Filósofo faz em relação à vida ética intersubjetiva
fundamentada na Justiça e no Direito é: “de que maneira se apresenta aos sujeitos
éticos, nascida da reciprocidade da sua relação, a necessidade de viver a vida ética
em comum como vida justa na liberdade moral e sob a norma interior da consciência
moral?”485
A resposta a esta questão requer a reflexão sobre a situação histórica em que
o sujeito está inserido e que define o momento da particularidade do agir ético. A
situação, como já foi afirmado, exerce a função mediadora da passagem da
universalidade do agir justo para a singularidade do mesmo agir pela efetivação do
plano causal e do plano condicionante:
O momento da singularidade na vida ética comunitária, definido pelo
exercício efetivo da relação de reciprocidade com o outro, deve, pois,
integrar esses dois componentes da sua plena inteligibilidade recebidos por
486
meio da situação .

Como no exercício efetivo da reciprocidade, a razão prática expressa o
intercâmbio entre os planos causal e condicional, Lima Vaz infere que na esfera da
relação intersubjetiva deve “vigorar alguma forma de correspondência entre os atos
da deliberação e escolha de cada sujeito em consonância com os fins, valores e
normas do ethos comunitário”487, possibilitada pelo reconhecimento proporcional da
igualdade entre seus membros na participação ao bem comunitário. Todos os atos
vivenciados na vida ética intersubjetiva devem ser informados pela Justiça como
Virtude (areté) e como Lei (nómos).
A sociedade ética nada mais é, portanto, do que a exercício concreto da
Justiça efetivado no movimento da razão prática. O influxo causal expressa a
ordenação da inteligência e da vontade ao Bem universal e a inteligência e a
484
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vontade passa “a reger mediatizadas pelos influxos condicionantes da situação o
domínio da Existência, em que os sujeitos efetivamente se reconhecem e se
aceitam”488.
A inteligibilidade da razão prática no momento da singularidade situa-se,
portanto, no âmbito da universalidade da Justiça que se expande a todos os atos
exercidos pelos sujeitos éticos na sociedade. A Justiça é, por conseguinte, a razão
inerente à vida comunitária e somente o seu exercício possibilita a vida comum.
Aqui, Lima Vaz infere o paradoxo presente na relação de alteridade:
Esse paradoxo se exprime na necessidade para os sujeitos de ser o mais
radicalmente eles mesmos como condição para a sua autêntica relação com
489
o outro: em suma, para se reconhecer como alter ego .

A existência desse paradoxo no momento da singularidade da vida ética
revela-se “entre o nível de liberdade e a profundidade da consciência moral dos seus
membros e a qualidade ética da sua relação intersubjetiva”490. Ora, a liberdade e a
consciência moral são expressões da interioridade do sujeito e da sua personalidade
ética. Paradoxalmente, elas também são, todavia, as condições primeiras para se
pensar a abertura ao outro, dada a necessidade da prática da Justiça na vida ética
intersubjetiva:
Com efeito, é em virtude do influxo causal da Razão prática na estrutura
inteligível da vida ética que a justiça pode proceder da universalidade
abstrata da categoria para a singularidade concreta dos atos da vida ética.
Através desse influxo as normas da inteligibilidade metafísica subjacentes à
ideia de justiça e que exprimem a ordenação constitutiva da inteligência e
da vontade ao Bem universal passam a reger mediatizadas pelos influxos
condicionantes da situação, o domínio da existência, em que os sujeitos
491
efetivamente se reconhecem e se aceitam .

A sociedade ética manifesta, portanto, o progresso da liberdade como adesão
ao Bem e, ao mesmo tempo, demonstra o aprofundamento da consciência moral
dos sujeitos como submissão ao mesmo Bem, ou ao ethos socialmente constituído.
Por conseguinte, no pensamento vaziano, a vida ética encontra a sua razão de ser
na “relação metafísica do ser-para-o-Bem” e acolhe no espaço intencional dessa
relação o reconhecimento do outro sob a forma da Justiça. Somente no horizonte do
Bem o outro pode ser reconhecido e aceito como sujeito ético:
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É voltada para esse horizonte que a vida ética pode ser vivida como vida na
comunidade ética. Ela é - ou deve ser - existencialmente, uma vida na
492
justiça, possível a partir da situação metafísica dos seus membros .

Lima Vaz reconhece a dificuldade ou mesmo a impossibilidade do
reconhecimento dessa afirmação metafísica da relação intersubjetiva no horizonte
da modernidade. No entanto, ele afirma que essa reflexão metafísica se impõe não
somente no movimento lógico-dialético da Ideia de comunidade, mas por meio dos
dados históricos da ordenação social e jurídica dos grupos humanos. Ele critica,
evidentemente, as teorias naturalistas que não conseguem explicar essa experiência
excepcional da intersubjetividade humana:
Ora, nenhuma teoria puramente naturalista (ou seja, que permaneça
apenas no domínio das condições naturais) consegue explicar cabalmente
essa singularidade ou mesmo, podemos dizer essa excepcionalidade do ser
humano no estágio da evolução biológica por ele ocupado, e que o leva a
estabelecer com seu semelhante um tipo de relação absolutamente sui
generis - a relação do reconhecimento e do consenso – e a conviver com
ele no universo tecido pela multiplicidade de formas dessa relação: o
493
universo da cultura” .

Para o Filósofo brasileiro, é a história da vida que possibilita atribuir ao ser
humano, artífice da cultura, “um estatuto ontológico”, metafísico, uma vez que as
características que expressam o ser do homem ultrapassam os conceitos e as leis
da explicação científica. A história dos povos mostra que desde o início o homem é
“um animal criador de símbolos e, entre eles, de símbolos por essência não
instrumentalizáveis”494. Daí a criação do ethos que compreende o sentido da
existência por meio da sabedoria da vida, dos valores e fins, das normas, da
ordenação social e jurídica, enfim, das “representações simbólicas que ensinam e
prescrevem ao ser humano um padrão de bondade para suas ações e um sentido
para a sua vida”495.
A expressão metafísica singulariza o homem entre todos os outros seres
naturais. Como um ser metafísico, ele não se contenta apenas com as condições
empíricas na qual está envolvido e nem com a sua condição histórica, mas tende
para a transcendência: “o ser humano é, propriamente, um ser para-atranscendência”496. Esse é o estatuto ontológico que fundamenta a vida ética como
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vida-para-o-Bem na sua dimensão subjetiva, pela prática da Virtude (areté), e na
dimensão intersubjetiva, pela prática da Justiça (dike).
A originalidade do ser humano como criador de símbolos e, particularmente, do
ethos deve ser reconhecida como um “fato universal na multiplicidade das tradições
éticas”. Lima Vaz aponta para alguns traços desse fenômeno: a Lei-não-escrita,
superior às leis humanas noticiada por Sófocles, na obra Antígona, a descoberta do
homem interior por Sócrates, o modelo ideonômico de Platão que mostra a
capacidade racional humana de elevar-se ao horizonte do Bem como princípio do
Ser, a visão de Aristóteles do homem como animal possuidor do logos
universalizada pelo Estoicismo, a tradição cristã da criação em que se fundem as
tradições bíblica e helenística, a visão antropológica moderna de Descartes a Hegel
que expressa a grandeza do homem.
Somente no século XX essa singularidade do homem vem sendo questionada
e aos poucos perde o seu status de dignidade, devido às novas teorias e práticas
que se limitam ao aspecto biológico do ser humano e que justificam a exploração do
homem pelo homem, bem como a manipulação de seu corpo. Lima Vaz retoma,
portanto, neste terceiro momento da dialética da vida ética a reflexão sobre a
categoria da Dignidade humana, conceito que expressa a singularidade do ser
humano no universo e fundamenta concretamente a vida ética intersubjetiva.

5.4.1 Dignidade da vida humana

A categoria da Dignidade humana situando-se no momento da singularidade do
movimento lógico-dialético da vida ética intersubjetiva, objetiva expressar a
singularidade da vida humana no universo e a sua capacidade de conviver
comunitariamente, por meio do progresso da liberdade e pelo aprofundamento da
consciência moral, na forma de consciência moral social. A consciência moral social
como identidade na diferença, como já foi afirmado, expressa a igualdade
compartilhada na sociedade, como uma igualdade entre iguais, apresenta-se, por
conseguinte, a reflexão vaziana sobre a categoria da Dignidade humana
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enfatizando, primeiramente, a singularidade da vida humana no universo e, em
seguida, a Dignidade humana como valor ético e político.
Lima Vaz considera a vida em geral e, particularmente, a vida humana como
um bem ou um valor objetivo e subjetivo. Diferentemente dos outros seres viventes,
a vida humana caracteriza-se pela busca de um sentido ou pela busca de razões
que justifiquem a sua existência. Essa especificidade da vida humana manifesta a
experiência que o sujeito faz de ouvir a voz da sua consciência e de reconhecer a
necessidade do cumprimento da lei que normatizam o seu comportamento na
sociedade como uma obrigação interior:
A vida torna-se um valor ético (objetivamente), que vem a ser reconhecido
como tal pela comunidade dos homens, e um valor moral (subjetivamente),
497
devendo, pois, ser respeitado pelos membros da comunidade .

Lima Vaz rememora os parâmetros em que o tema da dignidade da vida
humana foi refletido ao longo da história ocidental. Ele afirma que esse tema já
estava presente nas cosmogonias míticas e nos arquétipos coletivos mais antigos da
cultura, e foi interpretado sob vários ângulos significativos. Do ponto de vista
espacial, a filosofia clássica considerava o homem o centro do mundo, já a filosofia
moderna relativiza o espaço e reflete sobre o homem em si mesmo e a filosofia
contemporânea considera o espaço como um domínio ilimitado de exploração.
Do ponto de vista da natureza, o mundo antigo defendia a “lei da mútua
reflexão” em que o homem se via como um microcosmo; na modernidade, o homem
se naturaliza e abdica de seus predicados espirituais, e na contemporaneidade, a
ciência recupera a centralidade do homem no universo pelo “princípio antrópico que,
nas suas formulações distintas, postula uma relação intrínseca entre a estrutura do
universo, a possibilidade da aparição do homem e a inteligibilidade do mesmo
universo correlativa à inteligência do homem”498.
Do ponto de vista antropológico, a vida humana foi sempre considerada “uma
forma superior de vida”. Na antropologia clássica seguia-se o esquema
“cosmobiológico” que estendia a vida a todo o universo e buscava a
correspondência entre os ritmos da vida universal e os ritmos da vida humana. Nos
tempos modernos com o advento da ciência mecanicista, a vida passa a ser tratada
como um fenômeno de natureza físicoquímica. Na contemporaneidade, “a vida é
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definitivamente explicada a partir das leis gerais de estrutura e interação da matéria
organizada”499.
Como ser histórico, o homem é o único ser capaz de definir o seu lugar na
natureza e de transformar a natureza em cultura. A sua vida é indiscutivelmente um
bem, porém, para que ela seja considerada um valor, isto é, para que a vida receba
o qualificativo de dignidade ela necessita do reconhecimento de uma determinada
tradição cultural:
A dignidade da vida e, particularmente, da vida humana, embora
fundamentada no bem em si que é a vida, é uma conquista histórica de
algumas civilizações como a nossa, e não se impõe com a mesma
evidência com que se impõe a nós, a outras tradições culturais, nem mesmo
500
à nossa tradição no passado .

A dignidade da vida precisa ser vivida a fim de que o seu valor seja
reconhecido. Ora, apesar de o Filósofo considerar a vida humana como um padrão
valorativo da vida natural e sobrenatural, ele chama a atenção para as
características naturais da vida em geral, por exemplo, a seleção natural, a autofagia
e a degeneração da espécie que dificilmente poderiam justificar o seu valor. O valor
da dignidade da vida humana necessita, em consequência, uma justificação
racional. Ele enumera algumas características expressivas dessa justificação.
Ele afirma, em primeiro lugar, a dignidade da vida do ponto de vista biológico,
como “um bem extremamente raro no universo e, portanto, precioso”501. Lima Vaz
concorda com a pesquisa de Teilhard de Chardin, na obra O Fenômeno Humano,
que reconstitui a história da vida até a vida inteligente humana: “Pensada macroevolutivamente, a vida desemboca na vida inteligente e nesta a evolução, tornada
consciente, pode ser tomada como testemunha da dignidade da vida ou do seu
valor”502.
Lima Vaz enfatiza, do ponto de vista histórico, o “ser histórico” humano, ou
seja, a capacidade que homem tem de ser construtor do “mundo vivido”, dos
símbolos, da linguagem, da ética, da política enfim, de todas as expressões
significativas que formam o sentido da vida e que orientam o seu viver. Todas essas
criações históricas são fundamentais expressões da sua dignidade.
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Lima Vaz enfatiza, do ponto de vista sociológico, a origem do conceito de
dignidade associado à ideia dos Direitos Humanos. A universalização dos direitos do
homem na modernidade defendia a dignidade como inerente à natureza humana e
suscitava a participação dos indivíduos na vida política. A vida digna estava
irrevocavelmente ligada à vida política. Lima Vaz aponta para a gradação no
conceito de dignidade no campo político:
Há uma gradação no nível da dignidade do homem na esfera político-social,
começando pelo nível social propriamente dito, em que a dignidade exige a
satisfação razoável das necessidades da vida (conceito de nível ‘digno’ de
vida), passando pelo nível político em sentido estrito, em que a dignidade
exige a igualdade perante a lei e a reciprocidade entre deveres e direitos
(conceito de dignidade cívica), culminando no nível democrático (forma mais
elevada da sociedade política), no qual a dignidade exige a participação do
cidadão na vida política como compromisso ético (conceito de virtude
503
cívica) .

O Filósofo enfatiza, do ponto de vista ético-jurídico, o fundamento, ou seja, o
núcleo conceptual mais profundo do conceito de dignidade que é a ação moral. O
ato moral expressa o valor absoluto humano pela sua capacidade em conhecer o
bem e o mal, e pela sua liberdade de escolher entre um e outro. A sua consciência
moral é a norma interior pela qual o homem julga a sua escolha e o seu agir e pode
assumir-se como um ser de direitos e deveres. Lima Vaz enfatiza a intrínseca
relação entre Moral e Direito conquistada ao longo da história ocidental a partir da
reflexão socrática da natureza racional e livre do homem e continuada pela reflexão
antropológica cristã. Hoje essa relação é uma conquista definitiva da civilização
ocidental:
É como ser moral que o homem pode instituir essa forma superior de vida,
associada que é a comunidade humana (sobretudo quando se eleva ao
nível político) como consenso em torno de fins, aceitação de valores
comuns, igualdade perante as leis que, em princípio, são tidas como leis
504
justas, responsabilidade comunitária ou social .

Logo, para Lima Vaz, a dignidade jurídica decorre da dignidade moral. A vida é
digna, ou um valor precioso “desde que ela seja vivida de acordo com aquelas
razões que a tornam digna de ser vivida. Não basta viver, é preciso ter razões para
viver compatíveis com a ideia que fazemos da dignidade da vida”505.
Essas

características

que

fundamentam

a

dignidade

da

vida

estão

estreitamente ligadas entre si e, portanto, Lima Vaz critica a postura dos teóricos
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contemporâneos que enfatizam apenas o aspecto biológico da vida humana
expressivo do princípio de prazer, por meio da dialética da satisfação das
necessidades e da produção dos bens que as satisfaçam. O frenesi sem limites do
uso das coisas obscurece a visão dos fins e dos valores que tornam digna a vida
humana e dificulta o reconhecimento da Dignidade humana como a experiência da
igualdade entre iguais. Daí a necessidade urgente da reflexão ética sobre o conceito
de Dignidade humana.

5.4.2 Dignidade humana: igualdade entre iguais

Lima Vaz, após ter justificado a vida humana como um valor reconhecido
universalmente, pelo fato de ser o homem o único ser vivente inteligente, direciona a
sua reflexão para o modo como os homens devem viver socialmente, uma vez que
viver é existir. Ele inicia seu processo reflexivo a partir da intuição tomásica de que
“a existência é a fonte de todos os valores”506. Esta é a herança subjacente às
concepções antropológicas ao longo da história ocidental, e que consideram o tema
da Dignidade humana “um atributo essencial e inalienável do ser humano”507.
A semântica do termo dignidade (áxios, dignus) e sua história remetem à face
axiogênica da sociedade de ordens e de alguma maneira continua vigente na
sociedade de classes e tem uma significação social relativa a indivíduos que
exercem o poder ou situam-se nos estados mais elevados da sociedade.
Para que a ideia de Dignidade humana alcançasse, contudo, a universalidade
presente na tradição filosófica e religiosa ocidental foi preciso uma grande evolução
nos campos social, jurídico, político e filosófico, a fim de que ela fosse reconhecida
como a “Ideia do ser humano dotado de uma natureza e de uma grandeza
singulares manifestadas na razão e na liberdade e que o tornam único na história da
vida”508.
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Ao desembaraçar-se da limitação sociológica, o conceito de Dignidade humana
adquire uma conotação ética e é nesse sentido que ele penetra nas teorias
modernas como um conceito primordial. Ele está presente na ética kantiana, quando
o filósofo alemão afirma que a vida humana deve ser considerada um fim em si
mesma e nunca um meio, e é retomada e enriquecida pelos teóricos da Ilustração e
por J. J. Rousseau:
A idéia de dignidade torna-se, assim, um dos pilares da visão moral do
mundo no kantismo e se imporá ao pensamento ético, jurídico e político
pós-kantiano antes de ser contestada na teoria e na prática do niilismo
509
contemporâneo .

No pensamento vaziano o conceito de Dignidade humana alcança o seu
significado propriamente ético no momento da singularidade do movimento lógicodialético da comunidade, em que o paradoxo da alteridade é solucionado:
Ora, é justamente no exercício concreto da vida ética intersubjetiva, ou seja,
logicamente e dialeticamente no momento da singularidade, que o conceito
de Dignidade recebe o conteúdo ético mais profundo e, de alguma maneira,
dissolve o paradoxo aparente da relação entre os sujeitos nascida da sua
510
radical interioridade: da liberdade e da consciência moral .

Como para o Filósofo brasileiro, viver é existir, a dignidade só é reconhecida se
for vivida pelos membros da sociedade ética. Isto evidencia a importância da relação
de reciprocidade, uma vez que somente pelo reconhecimento da dignidade de cada
membro da sociedade possibilitará a elevação desta “relação ao nível da equidade
da igualdade: torná-la, em suma, uma relação de justiça”511.
Pelo reconhecimento da dignidade de cada membro na comunidade, a relação
de reciprocidade efetiva concretamente o universal da Justiça (dike) em seu aspecto
subjetivo, como Virtude (areté) e em seu aspecto objetivo, como Lei (nómos). Lima
Vaz apresenta um encadeamento dialético entre o Eu e o Nós na prática da Justiça:
“Eu sou para o Bem (sujeito ético = dignidade individual) → Nós somos para o Bem
(comunidade ética = dignidade comunitária)”512.
Logo, como já foi afirmado alhures, a dignidade tem a sua origem e o seu
fundamento no estatuto metafísico do indivíduo e da comunidade decorrente da sua
ordenação transcendental ao Bem. Evidentemente, a ideia de Dignidade humana
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não pode ser fruto de um costume ou de uma convenção em uma sociedade, mas
aponta para a singularidade da vida do ser humano:
Ela aponta para a singular grandeza e a unicidade ontológica do ser
humano no seu ser-para-si e no seu ser-para-o-outro. É, portanto,
indissoluvelmente um predicado do indivíduo e uma qualidade essencial do
513
vínculo que une os indivíduos na comunidade .

O núcleo inteligível do conceito de vida ética vivida intersubjetivamente, por
qualquer agrupamento humano requer, segundo Lima Vaz a concretude da
Dignidade humana que deve ser vivida na vida de cada sujeito e reconhecida na
vida de todos, na comunidade:
Trata-se de uma exigência absoluta, que permanece como ideia reguladora
e como critério julgador da efetivação do projeto histórico mais radicalmente
humano, vem a ser, o projeto de uma comunidade ética, seja como
comunidade religiosa, seja como comunidade política ou como comunidade
514
cultural .

Logo, para Lima Vaz, a existência da Comunidade ética expressa o caráter
metafísico da relação intersubjetiva, pois ela é a síntese entre a práxis moral pessoal
e a práxis moral social. Ou em outras palavras, na sociedade ética efetiva-se o
reconhecimento da dignidade do outro como outro eu e o consentimento livre em
conviver com ele, na busca conjunta pelo bem comum. Não existirá, enfim,
Comunidade ética sem o reconhecimento recíproco, embora frágil e precário, da
necessidade de todos os membros de uma comunidade se portar como sujeitos
dignos, na partilha comum dos valores do ethos:
Brotando da raiz metafísica da existência individual, essa necessidade se
impõe inelutavelmente nas sociedades humanas ao longo das vicissitudes
dos tempos, mesmo em formas de reconhecimento do outro que nos
515
parecem as mais primitivas .

Como último elo da cadeia conceptual da estrutura inteligível da vida ética
vivida na sociedade ética, o conceito de Dignidade humana expressa a efetivação da
liberdade e da consciência moral com que os indivíduos reconhecem a dignidade do
outro como outro eu e consentem em conviver comunitariamente. Esse vínculo
recíproco de reconhecimento e consenso constitui a prática da Justiça.
Lima Vaz, ao relacionar a prática da Justiça efetivada na multiplicidade das
diferentes situações que envolvem os indivíduos com a relação ontológica do
reconhecimento da dignidade de todos na sociedade, de fato enfatiza a diferença
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entre natureza da igualdade entre iguais e a igualdade proveniente do contrato
social:
A Igualdade aqui postulada não se confunde com a igualdade resultante de
uma convenção ou contrato social, nem com a igualdade aritmética
materializada em documentos de identidade tendo em vista operacionalizar
o desempenho das relações Estado-indivíduo, nem mesmo com a igualdade
proporcional, legitimamente reclamada, na participação dos bens materiais
produzidos pelo trabalho social. A igualdade, fruto do reconhecimento
recíproco da dignidade dos iguais é, sem dúvida, o fundamento das
diferentes modalidades de igualdade acima mencionadas. Sua natureza,
porém, é outra - Ela procede - ou deve proceder - do empenho na tarefa
nunca terminada, imposta a cada indivíduo, de ser sempre mais livre para a
prática do bem, e de comprometer-se na obediência, sempre mais exigente
516
aos ditames da consciência moral .

Lima Vaz conclui a demonstração da existência da vida ética intersubjetiva
afirmando a sua inteligibilidade no exercício concreto da Justiça, que se fundamenta
no reconhecimento comum da dignidade inerente a cada membro da sociedade e
especifica a sua singularidade de “ser humano, ou seja, capaz de exprimir-se na
unidade do seu Eu sou como ser-para-o-bem”517. Ele infere, por fim, a intrínseca
relação ontológica entre o ético e o político, ou entre a “essência e sua
manifestação”, uma vez que a categoria de Dignidade humana especifica o caráter
do ato moral, que é ao mesmo tempo, ato social e, ele relaciona, por conseguinte, a
Dignidade humana com o exercício democrático no plano político.

5.5 Conclusão

A reflexão vaziana sobre a existência ética da comunidade evidenciou o
movimento lógico-dialético da categoria de Justiça (dike), pela qual o Filósofo
organizou os “invariantes conceptuais” que explicitam a inteligibilidade da relação
intersubjetiva como existencialmente ética. Lima Vaz discorreu, portanto, sobre as
categorias de Justiça, Direito, Virtude, Lei e Dignidade humana, que permanecem
como núcleos inteligíveis da vida política e da prática democrática ao longo da
história ocidental e justificam a racionalidade da vida ética na comunidade, ou que
qualificam a existência social como “forma de vida”, independentemente das
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modalidades distintas que essa vida ética possa assumir na multiplicidade das
comunidades históricas.
Lima Vaz atualizou a ideia grega e cristã da vida segundo o Bem afirmando a
natural sociabilidade humana que se afirma no encontro intersubjetivo. Como ser
político, o homem tende para a vida comunitária como uma realização pessoal, uma
vez que o objetivo da comunidade é garantir e favorecer uma vida boa para todos.
Essa ideia de Justiça (dike) como bem da vida-em-comum é pensada dialeticamente
nos três planos constitutivos: o plano da universalidade política, o plano da
particularidade democrática e o plano da singularidade ética.
No plano da universalidade política Lima Vaz refletiu sobre as categorias de
Justiça e Direito. A ideia de Justiça é uma herança grega que caracterizava a
Política como a forma mais alta de organização social. Lima Vaz aprendeu com
Aristóteles e, depois, com Tomás de Aquino que o fim da política é o bem
propriamente humano. Ora, nessa visão teleológica da Política, o bem individual
está intrinsecamente ligado ao bem da polis e se expressa por meio do vínculo entre
a Ética e a Política. Nessa interação éticopolítica, a qualidade da polis depende das
virtudes do politês e a qualidade das leis e do poder na polis dependem das
qualidades morais do politês. Logo, somente homens bons e justos são capazes de
instituir uma cidade boa e justa e somente na cidade boa e justa os homens podem
ser plenamente bons e justos.
A ideia de Direito provém dos romanos e visa estabelecer as leis e normas
para a relação intersubjetiva. Lima Vaz resgata a relação clássica entre Ética e
Direito e afirma o Direito como a norma que garante a realização da melhor
ordenação na sociedade humana. Ele pensa o Direito como a racionalidade que
adequa a norma a seu fim, ou seja, à possibilidade da coexistência justa, como
expressão da liberdade dos sujeitos partícipes da comunidade. Ele considera que o
exercício da reta razão entre os cidadãos possibilita o reconhecimento da igualdade
entre os homens e garante a lei positiva na cidade. Daí resulta que um regime só
deve ser político se for instituído por um corpo de leis publicamente reconhecidas e
aceitas consensualmente por todos seus membros, pelos cidadãos e por seus
representantes. A polis deve ser considerada como koinonia ou comunidade dos
iguais.
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No plano democrático, Lima Vaz refletiu sobre a moralidade da Democracia.
Ele considera que a universalidade política da Justiça e do Direito particulariza-se na
situação pela práxis dos cidadãos e dos governantes das virtudes políticas de
Prudência, Fortaleza e Temperança. A práxis justa na cidade não depende apenas
da aplicação da Lei jurídica, mas requer uma tomada de posição pessoal de todos
os cidadãos, diante das múltiplas interferências condicionais internas e externas que
possibilitam o ato injusto. Logo, a prática da Justiça e do Direito passa,
primeiramente, pela consciência moral do politês, que delibera e livremente decide
ser justo diante da injustiça e assume conscientemente as leis jurídicas que zelam
pelo bem comum. No pensamento vaziano, a moralidade é constitutiva da
socialização e expressa a liberdade pessoal e comunitária. A Democracia é, em
consequência, “a essência ética do político”, a “justiça na alma”, ou o exercício da
consciência moral do politês como enérgeia permanente que o motiva a participar
livremente das atividades em prol do bem comum, principalmente nas discussões
em torno da concretização da Justiça.
Lima Vaz interpreta a Democracia, não somente como um regime político, mas
como uma “ideia reguladora, num sentido análogo às ideias transcendentais de
Kant: ela enfeixa o universo conceptual do político na sua verdade mais profunda e
na sua exigência de unidade”.518Ele não a vê, contudo, como uma ideia da razão
pura, ou como uma ideia utópica, mas como “um alvo perseguido pela razão
política”, como uma meta a ser alcançada pelas sociedades políticas que lutam pela
concretização da liberdade e enfatiza a necessidade imperiosa da educação para a
liberdade.
No plano da singularidade ética, Lima Vaz refletiu sobre o conceito de
Dignidade humana, justificando em primeiro lugar a singularidade da vida humana
em relação aos outros seres naturais, como a vida de um ser inteligente e livre
capaz de transcender os dados naturais e construir pela palavra e pelo trabalho o
mundo propriamente humano, o mundo simbólico, o mundo do ethos que se
transforma em sua casa e na qual ele encontra as razões para viver. Para o Filósofo
não basta, contudo, a singularidade da vida humana na escala da evolução biológica
para que ela seja um valor universalmente reconhecido. O valor ético da Dignidade
humana requer a vida ética pessoal e comunitária.
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Lima Vaz refletiu, então, sobre os níveis graduais de efetivação da Dignidade
humana na esfera políticossocial. O primeiro nível refere-se à vida social ou
econômica. A vida digna requer a satisfação das necessidades básicas dos
cidadãos elencadas na Declaração dos Direitos Humanos. O segundo nível
relaciona-se ao plano político e requer a dignidade cívica que exige a igualdade
perante a lei e a reciprocidade entre direitos e deveres na sociedade e, por fim, no
nível democrático, a dignidade se expressa pela participação livre do cidadão na
vida política como compromisso ético.
Somente o exercício prático desses três níveis graduais da Dignidade humana
poderá favorecer o reconhecimento da dignidade pessoal e conferir à relação
intersubjetiva o qualificativo de Comunidade ética. Lima Vaz dissolve, portanto, o
aparente paradoxo da alteridade, pois o indivíduo torna-se cada vez mais consciente
de seu eu, exatamente no encontro com o outro. O reconhecimento recíproco da
dignidade pessoal de cada membro na comunidade efetiva concretamente o
universal da Justiça (dike) em seu aspecto subjetivo, como Virtude (areté), e em seu
aspecto objetivo, como Lei (nómos).
Lima Vaz apresenta um encadeamento dialético entre o Eu e o Nós na prática
da Justiça. Ele afirma: “Eu sou para o Bem (sujeito ético = dignidade individual) →
Nós somos para o Bem (comunidade ética = dignidade comunitária)”519. A Dignidade
humana tem a sua origem e o seu fundamento, por conseguinte, no estatuto
metafísico do indivíduo e da comunidade decorrente da sua ordenação
transcendental ao Bem. Nesse sentido, a ideia de Dignidade humana não pode ser
fruto de um costume ou de uma convenção socialmente constituída, mas tende para
a “unicidade do ser humano no seu ser-para-si e no seu ser-para-o-outro. É,
portanto, indissoluvelmente um predicado no indivíduo e uma qualidade essencial do
vínculo que une os indivíduos na comunidade” 520.
O que se infere nesta reflexão vaziana sobre a Dignidade humana é que a sua
concepção de igualdade social difere da concepção de igualdade defendida pelas
teorias modernas do contrato social. Lima Vaz não concebe a igualdade como um
número presente na carteira de identidade que operacionaliza a relação indivíduo e
Estado, nem somente como uma igualdade proporcional na participação dos bens
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socialmente produzidos, mas como uma igualdade que é “fruto do reconhecimento
recíproco da dignidade dos iguais” cuja natureza se apresenta como uma tarefa a
cada indivíduo, de ser cada vez mais livre para a prática do bem e de comprometerse com os ditames da sua consciência moral em prol do bem comum.
Lima Vaz completou, enfim, a circularidade expressiva da ideia de comunidade.
A expressão ontológica evidenciou os “invariantes conceptuais” que explicitaram a
inteligibilidade universal da relação intersubjetiva, como: eu, outro, palavra, diálogo,
trabalho, reconhecimento e comunidade. Esses conceitos foram dialeticamente
interligados por meio da categoria do reconhecimento.
A dialética do reconhecimento suprassumindo o nível da pré-compreensão da
comunidade no nível da compreensão científica, e este na compreensão filosófica,
culminou na afirmação da natureza transcendental da comunidade como uma
identidade na diferença expressiva da intercausalidade entre a inteligência e a
liberdade dos sujeitos que, conjuntamente, por meio da linguagem, constroem um
mundo de sentido ou o “mundo humano”, composto pelas realidades naturais e
históricas expressivas do Bem, ou do ethos. Logo, a primeira expressão da
comunidade manifestou a práxis do reconhecimento intersubjetivo como uma
experiência humana de um conhecimento superior e recíproco, cuja comunicação se
mostra originariamente ética.
Como essa universalidade ontológica é, em-si, abstrata, Lima Vaz direcionou,
então, o movimento lógico-dialético para o interior da relação de reconhecimento, a
fim de demonstrar como os sujeitos aceitam a convivência intersubjetiva. Pela
dialética do consenso social, Lima Vaz discorreu sobre a expressão reflexiva da
comunidade e organizou os “invariantes conceptuais”: ethos, práxis, hexis, paideia,
consciência moral, consciência moral social como núcleos inteligíveis que explicitam
o para-si da relação intersubjetiva ou a forma como a práxis comunitária deve ser
exercida historicamente por sujeitos éticos e morais.
Como forma interativa da comunidade, a consciência moral social manifestou a
moralidade como constitutiva da socialização. O politês, membro da comunidade
institucional, determina-se essencialmente como um ser moral ou ético. A instituição
social, por outro lado, enquanto forma essencialmente ética, favorece a “conexão de
sentido” entre o politês e a sociedade, assegurando assim o reconhecimento e o
consenso intersubjetivo.
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A expressão ética da comunidade demonstrou, por fim, a singularidade das
formas universais do reconhecimento e do consenso social, que nada mais são do
que a forma como a razão prática se desdobra na relação intersubjetiva como
instituição política. Logo, o Filósofo organizou logicamente os “invariantes
conceptuais” que justificam a totalidade em-si-para-si da relação de reconhecimento
e consenso social, expressiva da vida ética na sociedade.
A Política é a forma universal de convivência intersubjetiva regida pela práxis
da Justiça (dike), subjetivamente como Virtude (areté), e objetivamente como Lei
(nómos). A Política visa estabelecer a vida segundo Direito (dikaion) entre os
sujeitos partícipes da mesma comunidade, pelo estabelecimento da Lei justa. Essa
universalidade da Justiça e do Direito é suprassumida na situação por meio da
práxis intersubjetiva das virtudes de prudência, fortaleza e temperança que
correspondem às diferentes circunstâncias da vida comunitária. O regime ético e
político que corresponde a uma práxis virtuosa e possibilita o exercício da
participação livre na sociedade de direito é o regime democrático
O espaço democrático, enfim, possibilita a efetivação do reconhecimento da
Dignidade humana como forma concreta do reconhecimento universal da pessoa
que encontra o sentido de sua existência na convivência comunitária, e estabelece a
igualdade pelo reconhecimento recíproco da dignidade dos iguais dentro da
Comunidade ética.
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6. CONCLUSÃO: Comunidade Ética

A comunidade ética deve ser definida,
portanto, como aquela na qual é reconhecida a
primazia social e jurídica da liberdade para o
bem e na qual a consciência moral dos
indivíduos está presente de modo eficaz na
constituição e na vida de uma consciência
moral social.
(Henrique Cláudio de Lima Vaz, Ética
Filosófica II, p. 205)

Ao término do processo lógico-dialético expressivo da natureza e da estrutura
da Comunidade ética, Lima Vaz a define como aquela comunidade que reconhece a
primazia social e jurídica da liberdade para o bem e na qual a consciência moral dos
indivíduos está presente de modo eficaz na constituição e na vida de uma
consciência moral social.
Esta definição exprime a proposta inovadora do pensamento social e político
do Filósofo brasileiro e que esta tese procurou demonstrar, por meio do movimento
lógico-dialético da Ideia de Comunidade, à semelhança da Filosofia do Espírito
Objetivo521 de Hegel, como Lima Vaz pensou o sentido da vida comunitária como
liberdade para o bem, expresso por meio da interrelação entre os atos espirituais da
inteligência

e

da

liberdade,

nas

formas

universais

da

razão

prática:

o

reconhecimento, enquanto causa formal da inteligência e o consenso enquanto
causa eficiente em vista da realização da vida ética na sociedade.
Para alcançar este objetivo, foi necessário percorrer a obra sistemática e crítica
vaziana para apreender no “tempo lógico do conceito” Comunidade, a expressão
ontológica, a expressão reflexiva e a expressão ética que explicitam o ser, o agir e o
viver comunitário. Daí o percurso pelas obras Ontologia e História, Antropologia
Filosófica, Ética e Cultura, Introdução à Ética Filosófica, Raízes da Modernidade e
pelos vários artigos escritos sobre a temática da Intersubjetividade e seu
desdobramento social, político, democrático e ético.
A leitura atenta dos textos mostrou a grande preocupação vaziana com o
homem em suas vicissitudes históricas, notadamente o modelo social hodierno e a
521
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sua crise espiritual. Ele refletiu profundamente sobre a forma como a liberdade é
vivida na sociedade moderna, sobre o solipsismo e o niilismo ético que se estendem
ao campo das ideias e das práticas sociais, e alertou para o pragmatismo de uma
sociedade que existe para solucionar “o problema das necessidades que se
desdobram, como necessidades artificiais, numa cadeia infinita (o ‘mau-infinito’ na
expressão de Hegel, o ‘infinito em potência’ segundo Aristóteles)”522, cuja efetivação
histórica é a nossa sociedade de consumo.
Lima Vaz discorda radicalmente desse modelo de liberdade individualista e da
sociedade em vista da satisfação das necessidades artificiais dos sujeitos. Para ele,
a liberdade e a sociedade propriamente humana requerem outro nível de
racionalidade que expresse a natureza e a estrutura da convivência humana em um
nível mais elevado do que a produção e o consumo de objetos.
Para superar, portanto, o solipsismo e o niilismo ético e propor um conceito de
liberdade que contemple a verdade sobre a relação intersubjetiva, Lima Vaz
aproxima-se do instrumental teórico hegeliano, porque ele oferece os “conceitos” e
as “regras” que possibilitam a leitura filosófica de sociedade, como ele mesmo
afirma: “Hegel continua um interlocutor válido porque seu problema fundamental,
qual seja o encontro de um novo fundamento universal para a ordem da liberdade,
continua a desafiar-nos”523.
Lima Vaz faz, metodologicamente, certa analogia entre a categoria de pessoa
como expressividade e a Ideia Absoluta hegeliana como método, na tentativa de
encontrar o fundamento absoluto para o ser e o agir humanos. “O Absoluto está para
Lima Vaz, assim como a idéia do Bem está para Platão e como o Espírito está para
Hegel”524. Herdeiro da tradição filosófica, Lima Vaz faz uma memória do Ser, uma
retrospectiva sobre o pensamento constituído ao longo da história da filosofia até
Hegel, sobre as ideias matriciais que fundamentam a natureza e a estrutura da
sociedade, notadamente a metafísica antropológica tomásica do “ato de existir”
(Esse) e o conceito platônico-aristotélico do Bem (agathón), que ao ser retomados
em sua Metafísica, em sua Antropologia e em sua Ética expressam o “ato de existir”
do sujeito como “movimento de auto-expressão”.
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A expressão antropológica da Intersubjetividade demonstrou o “ato de existir”
intersubjetivo. Lima Vaz resgata a Ética das Virtudes aristotélico e tomásica, cujas
categorias permanecem vivas no universo simbólico ocidental como formas
orientadoras da práxis e a pensa dialeticamente, como elevação do particular ao
universal, conforme as lições de Platão e Hegel. Esse retorno ao Logos absoluto,
enquanto visão da totalidade do real, pelo movimento dialético ou conceptual visa
superar o Logos moderno que conferiu ao homem o poder absoluto sobre a
Natureza, a Cultura e a Ética e que transformou a sua práxis no único critério de
verdade. A universalização da dimensão técnica, com o predomínio da razão
instrumental em todas as esferas da vida cultural e social, não se fez, contudo,
acompanhar pela universalização da dimensão ética, resultando no desequilíbrio
entre o poder de dominação técnica e os critérios morais capazes de dirigir esse
progresso.
Esse paradoxo inerente ao projeto cultural moderno justifica o empenho
filosófico de Lima Vaz sobre a sua crise espiritual. A reflexão vaziana sobre o ser, o
agir e o existir comunitário é, por conseguinte, uma necessidade invocada pelo
tempo hodierno; trata-se de apresentar uma nova filosofia teórica e prática que
contemple a totalidade da expressão comunitária e assim contribua para a
superação da crise ética atual, pelo restabelecimento do conceito de Comunidade
ética, como horizonte normativo da práxis humana. Daí, a relevância do método
vaziano em “rememorar” e “pensar” os “invariantes conceptuais” que permanecem
vivos na cultura ocidental, como núcleos inteligíveis expressivos do espaço espiritual
em que a filosofia vive e tem a sua morada, e de onde é possível refletir-se sobre a
Comunidade ética.
A Comunidade ética tem estrutura ternária, ou seja, ela possui um princípio
ordenador, um modelo de ordem e os elementos ordenados, diferentemente da
estrutura binária da sociedade moderna, cujos termos são indivíduo e sociedade,
contrapostos um ao outro, sem um princípio teleológico que equilibre a relação
intersubjetiva. Essa estrutura binária tende a aumentar os graves problemas éticos
atuais do reconhecimento do outro e do consenso livre, que, segundo Lima Vaz, só
se efetivam em meio a uma estrutura teleológica de Comunidade, cujo princípio e
fim da práxis estejam ordenados ao Bem (agathón).
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Esta tese faz uma leitura hermenêutica da categoria da Intersubjetividade, para
compreender e apresentar a teoria do Filósofo brasileiro como uma possível
resposta aos problemas hodiernos do solipsismo e do niilismo ético, assim como a
sua proposta de uma sociedade segundo o Bem, ou segundo o Direito. Seguindo os
passos metodológicos vazianos, ela procurou refletir sobre a sua concepção de
liberdade, segundo a qual,
A primazia absoluta e o princípio ordenador são atribuídos ao livre
reconhecimento do outro, ao consenso em torno do melhor ou do mais
justo, à virtude, enfim, como télos imanente da liberdade. Segundo os
princípios dessa ordem, o universo político emana do universo ético e nele a
legitimação do poder é estritamente correlativa às condições efetivas do
525
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Para demonstrar como Lima Vaz pensa a liberdade para o bem foi preciso
compreender o seu modo pessoal de filosofar. A filosofia, para Lima Vaz, é
“anámnesis–recordação e nóesis–pensamento”. Com esse jeito de filosofar ele
intenciona chegar ao fundamento do ser e da razão que o articula, como é
perceptível em seu sistema antropológico e ético. A ontologia subjacente ao seu
sistema constitui a originalidade de seu pensamento e lhe possibilitou “o recurso
incessante à tradição, assim como a fecundidade e o rigor especulativo no
tratamento

dos

novos

problemas”526,

notadamente

os

problemas

da

Intersubjetividade, objeto de pesquisa desta tese, que procurou responder a questão
filosófica: Como devemos conviver? Ou em outras palavras, como deve ser a
relação intersubjetiva?
Para obter uma resposta satisfatória, que contemplasse todas as experiências
intersubjetivas, esta tese organizou as questões segundo a lei da circularidade
dialética, articulando o complexo jogo das mediações em três círculos lógicos:
reconhecimento, consenso e sociedade, a fim de apresentar a racionalidade
imanente aos momentos constitutivos da Comunidade, ou melhor, o caminho pelo
qual a ideia se desdobrou em sua inteligibilidade lógica, e demonstrar a forma como
o Filósofo brasileiro pensa uma vida melhor para os seres humanos.
Lima Vaz busca o sentido da relação intersubjetiva que está além do
individualismo presente nas relações sociais hodiernas presas ao econômico. Sua
teoria social e política é constituída em meio à tensão entre o modelo social e
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político aristotélico, que defende o princípio da natureza política do ser do ser
humano (zoon politikon), e o modelo social e político hobbesiano, que defende o
princípio do benefício próprio na relação intersubjetiva. Ao optar pela tradição
filosófica aristotélica e ao pensá-la dialeticamente, ele objetiva elevar a sociedade ao
plano ético, como uma Comunidade de homens livres, cuja relação intersubjetiva
seja regida segundo o direito de cada um de ter a sua dignidade pessoal
reconhecida e de ser partícipe do consenso racional em torno do bem comum.
Essa elevação foi feita por meio da estrutura formal e conceptual com que Lima
Vaz exprime a inteligibilidade dialética de qualquer sociedade dotada de sentido e
que, enquanto tal, se opõe ao não-ser do absurdo. A universalidade do conceito
Comunidade expressou a racionalidade primeira ou em termos hegelianos, a
supressão dialética da oposição entre ser e essência, demonstrando a gênese da
Comunidade por meio do encontro entre o Eu e o Outro.
A particularidade do conceito Comunidade demonstrou a negação dessa
racionalidade universal, indeterminada e abstrata, pela determinação dos conceitos
intersubjetivos da práxis que expressam a imanente racionalidade da vida
comunitária na particularidade da situação, ou a autodeterminação do conceito na
limitação do ser particular conferindo à contingência da situação o sentido da vida
comunitária. A Comunidade é, por conseguinte, a determinação da expressão livre
do consenso intersubjetivo, que determina o espírito ou a liberdade na construção da
vida comunitária. Da particularidade da situação deve-se restituir, todavia, a plena
inteligibilidade do universal da Comunidade como identidade na diferença não em
sua abstração, mas na “concretude do conceito realizado”.
O momento da singularidade do conceito Comunidade não expressou, por sua
vez, o individual empírico, mas a elevação ou a suprassunção do particular no
universal, pela determinação da universalidade concreta da Razão intersubjetiva,
realizada em sua própria racionalidade como Comunidade ética.
Lima Vaz expressa, pelo aspecto teleológico da dialética, a dinâmica
cumulativa e progressiva da Comunidade. É característica do movimento dialético a
progressão e o retorno, ou a passagem da universalidade para a particularidade e
da particularidade para a singularidade ou universal concreto. Por este movimento,
Lima Vaz recupera o aspecto teleológico da relação intersubjetiva, ausente no
modelo social moderno, dividido entre indivíduo e sociedade. A progressão circular
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da Ideia de Comunidade mostrou o enriquecimento sempre maior do universal, ou
seja, da pressuposição de uma racionalidade fundamental na realidade, que o
movimento dialético tentou captar e exprimir.
Para demonstrar essa racionalidade imanente ao conceito de Comunidade
ética, enquanto sentido da relação intersubjetiva, esta tese partiu da própria
experiência intersubjetiva, em sua expressão ontológica, reflexiva e ética, em que se
efetiva o encontro entre o Eu e o Outro. Ela articulou esse sentido por meio de um
tecido de mediações nas quais estavam presentes a estrutura formal e o vetor
teleológico do pensamento dialético vaziano. Este ir-e-vir ontológico de razões
constitutivas do acontecer comunitário seguiu, portanto, os três momentos
fundamentais da universalidade, da particularidade e da singularidade do conceito,
pensado a partir de oposições dialéticas: a mediação subjetiva ou fenomenológica, a
mediação objetiva ou científica e a mediação sistemática, ou filosófica, nos três
círculos expressivos do seu conceito de Comunidade: reconhecimento, consenso e
sociedade.
No momento do reconhecimento, discorreu-se sobre a forma como Lima Vaz
responde a inquirição filosófica: como reconhecer a aparição do outro no horizonte
do bem e consentir encontrá-lo, em sua natureza de outro eu? Segundo Lima Vaz, a
filosofia recebe seus dados da experiência natural (pré-compreensão) e da ciência
(compreensão explicativa). Como o objeto do discurso filosófico desta tese foi a
expressividade social do homem que também é sujeito, procurou-se demonstrar
como Lima Vaz efetiva a passagem do dado natural à forma significada, ou seja, o
movimento entre Natureza (N), Sujeito (S), Forma (F), pelo qual “ o homem recria a
sua forma ‘natural’ dada na forma propriamente humana, que é a forma ‘natural’ por
ele recriada como expressão do seu ser”527.
Para justificar a autoposição do sujeito como um ser-com-os-outros, ou seja, a
noção da ipseidade do homem que se expressa como alteridade, Lima Vaz procura
equilibrar os dados da experiência natural da sociabilidade humana expressa na
Linguagem e os dados da experiência explicativa das Ciências Sociais, a Sociologia
e a História para, enfim, sistematizar filosoficamente o discurso sobre a
Intersubjetividade. Lima Vaz discorre, de fato, sobre o exercício da razão prática
presente na relação de reconhecimento em seus três níveis de compreensão:
527
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universal, particular e singular, demonstrando, em consequência, o primeiro círculo
expressivo da Comunidade.
Na forma universal do reconhecimento foi evidenciado o primum relacionis ou o
logos subjacente à relação intersubjetiva como médium para a experiência
comunitária. Lima Vaz expõe a relação intersubjetiva em si, enquanto expressão das
consciências que sabem ou que são na medida em que se relacionam ou
reconhecem o Outro como outro eu. O movimento fenomenológico do encontro
pessoal e social conduziu à certeza de que o homem é um ser social, ou que a
sociabilidade é a razão que antecede a convivência comum. Ele percebeu esta
certeza pela dialética Eu-Outro=Eu-Nós e pelas expressões criadas pelos sujeitos
para manifestar esta certeza como negação primeira do ser-aí, do estar-aí
simplesmente no mundo, que se expressa no gesto, na fala, no diálogo, desde o
primeiro momento e que fez avançar o movimento dialético para a consciência
histórica. A sociabilidade humana é tecida, consequentemente, pela comunhão das
consciências que criam entre si os diversos fios interativos por meio da linguagem.
Cada gesto é uma interpelação, um apelo e também a expressão de um sentimento,
de uma busca, de uma resposta, enfim, de uma decisão de seres inteligentes e
livres que se acolhem reciprocamente.
As formas universais expressivas dessa natural sociabilidade são: a palavra e o
trabalho. A palavra como sinal interativo entre as consciências que exteriorizam a
sua própria interioridade ou a sua liberdade, e o trabalho como mediação para o
reconhecimento do Outro na Comunidade. Palavra e trabalho constituem a dialética
fundamental da história porque efetivam a passagem do dado (N) à forma (F)
mediada pelo sujeito (S). Por meio dessa dialética o homem se liberta do mundo
natural e se eleva ao mundo significado, o mundo do Nós.
Na forma particular do reconhecimento foi evidenciado a contribuição científica
das Ciências Sociais, particularmente, da Sociologia e da História, que, segundo os
cânones das Ciências Exatas, procuram explicitar a nova experiência intersubjetiva
moderna em que a relação de objetividade ou instrumental, na forma da
tecnociência do fato social, expressa o uso da linguagem em vista da produção e do
consumo de objetos. Nesse novo horizonte de natureza quantitativa, a Comunidade
é vista como um produto a ser alcançado e a política limita-se a solucionar os
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problemas associativos à satisfação das necessidades básicas e vitais dos
Indivíduos.
As pesquisas sociológicas e históricas contribuem, de fato, para a
compreensão da história social. Segundo Lima Vaz, elas não alcançam, contudo, a
inteligibilidade última das “coisas humanas” porque permanecem limitadas à
metafísica da Subjetividade e oscilam metodologicamente entre a “explicação”
rigorosamente científica e a “compreensão” do sentido das relações intersubjetivas.
Elas apontam, no entanto, para um nível mais elevado de compreensão, a
compreensão filosófica, capaz de pensar os elementos essenciais da experiência
comunitária que são os atos espirituais da inteligência e da liberdade.
Na forma singular do reconhecimento Lima Vaz apresenta a dialética da
identidade na diferença, evidenciando a inteligibilidade última da relação
intersubjetiva. Ele demonstra “a experiência que o homem faz de si mesmo como ser
capaz de dar razão de seu próprio ser”528. Na constituição do seu objeto, ele
rememora a teoria sobre o “Outro”, para apresentar a aporia histórica da negação da
alteridade pela racionalidade moderna e retoma a metafísica da analogia do conceito
de ser aristotélico-tomista para explicar a passagem do Eu ao Nós e afirmar o eidos
da Comunidade, bem como a teoria tomásica do Juízo para explicar a abertura
intencional da consciência ao Ser, princípio que impulsiona a experiência
comunitária.
A expressão humana de ser-com-os-outros apareceu na tensão entre a finitude
do eidos comunitário e a infinitude que surgiu no ato da afirmação pelo qual os
sujeitos se põem (thesis) a si mesmos no horizonte ilimitado do Ser. Pelo exame
crítico da categoria, Lima Vaz investiga a possibilidade de reunir os dois momentos
da tensão: o eidético e o tético na unidade do conceito de Comunidade. Ele parte da
transcendentalidade dos sujeitos que afirmam “Nós somos” e que se identificam,
portanto, com o Ser. Segundo Lima Vaz, toda afirmação de um objeto implica,
todavia, a autoposição do sujeito como Ser, ou a abertura transcendental própria da
sua estrutura espiritual que está na origem da afirmação e o impele a transcender
toda limitação. Os sujeitos são, de fato, o que afirmam: Comunidade, mas não são o
Ser.
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A afirmação da Comunidade demonstrou, por sua vez, a estrutura espiritual do
homem que possibilita a sua abertura e transcendência para o Outro relativo ou para
o Outro Absoluto. Ora, o Espírito não é uma noção univocamente antropológica, ele
é coextensivo à noção de Ser em suas propriedades transcendentais de Unidade,
Verdade e Liberdade. A possibilidade da abertura da Inteligência finita à amplitude
transcendental da Verdade, e da liberdade finita à amplitude transcendental do Bem,
assim como a circularidade entre inteligência (Verdade) e liberdade (Bem), Lima Vaz
denomina de “Quiasmo do Espírito” ou Inteligência Espiritual.
Como ser inteligente e livre, o homem participa da Inteligência Espiritual, uma
vez que o Espírito é o lugar de acolhimento e manifestação do Ser (enquanto
Verdade) e o lugar do consentimento ao Ser (enquanto Bem). Pelo Espírito, o
homem participa do Infinito. A sua atribuição antropológica só é, porém, possível a
partir de uma “analogia de atribuição”, na qual o analogatum princeps é o Espírito
Infinito ou o Absoluto e o espírito no homem é o analogatum inferiora.
Como espírito finito o homem suprassume o Mundo e se torna ser-no-mundo.
Como ser-no-mundo ele é abertura ao Outro suprassumindo pelo diálogo o em-si da
relação e tornando-se, em consequência, ser-com-os-outros. Do excesso do
encontro entre o Eu e o Outro se constitui, analogicamente, o “Nós somos”.
Contudo, como o Eu não está presente na constituição do “Nós”, a medição para o
encontro intersubjetivo é o Mundo, espaço delimitado pela pluralidade dos sujeitos e
pela relação que se estabelece entre eles na forma de uma unidade na pluralidade.
A expressão da Comunidade é essa unidade na pluralidade que se configura
pela tensão entre o em-si objetivo da Comunidade e o para-si dos sujeitos. Nessa
tensão evidencia-se dupla negação: a Comunidade nega o isolamento monádico dos
sujeitos e o para-si dos sujeitos nega o seu exaurir-se no em-si da Comunidade.
Dessa dupla negação em-si-para-si resulta o Nós, ou o ser-em-comum
desdobrando-se nas diversas formas comunicativas: o gesto, a palavra, o diálogo, o
reconhecimento e o consenso.
A reciprocidade da relação entre o Eu e o Outro constitui a essência (eidos) da
relação intersubjetiva, de tal forma que ser-em-comum é uma experiência
constituída pela relação de identidade na diferença, uma vez que na afirmação: “Eu
sou um Nós”, encontra-se também a negação: “Eu não sou um Nós”. Essa negação
da identidade do Eu (Ego) com o Outro (Alter), que é igualmente Eu (Ipse), não é
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isolamento, mas abertura transcendental constitutiva do Espírito no mais íntimo do
ser do sujeito. Somente essa abertura do sujeito ao Ser possibilita a experiência
comunitária como adequação entre Ser e Bem.
A relação intersubjetiva é essencialmente uma relação recíproca. Essa
reciprocidade, característica da expressão espiritual humana, enquanto ser finito,
inteligente e livre superou o solipsismo moderno e problematizou a estrutura social
que separa indivíduo e sociedade. Sobre isso afirma Herrero: “o homem é na sua
relação reflexiva com o mundo, com os outros e com o transcendente, i.é, ele se
expressa como ipseidade na medida em que se expressa como alteridade ou como
ser-para-si e ser-para-o-outro (essência). Finalmente, o homem se realiza de acordo
com o seu ser (existência)”529.
Lima Vaz interrelaciona Antropologia, Metafísica e Ética, uma vez que o
problema do re-conhecimento da presença do Outro como outro Eu requer uma
racionalidade transcendental que relacione o acontecer natural e histórico da relação
intersubjetiva e expresse o conhecimento cognoscitivo da Comunidade como
adequação Ser=Bem. Essa expressão humana de um conhecimento superior e
recíproco sobre o ser-em-comum, em que a comunicação se mostra originariamente
ética, necessita, todavia, ser determinada historicamente pelo consentimento dos
sujeitos partícipes da Comunidade. Lima Vaz avança, então, a reflexão para o
segundo círculo expressivo da Ideia de Comunidade, a fim de demonstrar por meio
da dialética do consenso a determinação da essência da Comunidade.
Se o excesso do encontro intersubjetivo expressou a adequação entre Ser e
Bem, no momento do consenso, Lima Vaz discorre sobre a forma como esse Bem
se efetiva historicamente, pelo exercício da razão prática. Seguindo a tradição
aristotélico-tomista, o Filósofo brasileiro reflete sobre a dýnamis intelectiva em que
inteligência e liberdade se entrecruzam no ato livre do sujeito. Pela estrutura do agir
ético intersubjetivo, Lima Vaz demonstra as diversas formas consensuais que
estabelecem o intercâmbio entre sujeito e sociedade nos níveis lógicos de
universalidade, particularidade e singularidade. Por essas formas pode-se evidenciar
a intrínseca ligação que Lima Vaz faz entre a moralidade e a sociabilidade, já que o
ato social inicia com a avaliação subjetiva sobre o valor que deve ser objetivamente
realizado para o bem comunitário.
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Não existe comunidade humana sem um ethos. A forma universal do ethos foi
a primeira forma consensual a ser tematizada por Lima Vaz. Como realidade
históricocultural, o ethos tem um perfil eidético constituído pelo intercâmbio entre os
quatro elementos simbólicos da cultura, da tradição, do costume e do hábito. A
interrelação entre estes quatro elementos mostrou o fenômeno ethos como
expressão do “mundo humano” ou do universo das significações normativas e
valorativas que dão sentido à existência da Comunidade ética.
A Comunidade ética se efetiva historicamente pela interrelação entre ethospráxis-hexis. Daí a ênfase dada pelo Filósofo brasileiro à educação para a liberdade,
já que a vida ética não é um dom da natureza, embora por ela condicionado, mas
fruto de um longo, difícil e, por vezes, doloroso processo educativo. Semelhante à
filosofia platônica, Lima Vaz afirma que todos os caminhos da episteme convergem
para a descoberta do inteligível puro (to noeton), a Ideia do Bem, fundamento da
liberdade. Pela paideia o sujeito compreende-se a si mesmo e as razões do deverser social como o bem a ser querido e assumido no cotidiano da vida. Ele
compreende, enfim, a intrínseca relação entre moralidade e sociabilidade.
Essa compreensão da relação entre moralidade e sociabilidade é uma
experiência eminentemente reflexiva, denominada por Lima Vaz de consciência
moral, ou juízo avaliativo do sujeito diante da lei moral no interior da sua
consciência, que lhe permite escolher livremente os valores que nortearão a sua
vida na sociedade. Lima Vaz retoma, por conseguinte, a teoria tomásica da
consciência como ato em que se evidencia o entrelaçamento entre a estrutura
cognoscitiva do intelecto prático e a sua estrutura volitiva para justificar a elevação
do pressuposto antropológico imediato do agir ético, o livre-arbítrio à racionalidade
de liberdade moral.
A relação entre liberdade e lei expressou a moralidade como constitutiva da
Comunidade, por um lado, pela transcendência individual à contingência do livrearbítrio à universalidade da norma, e, por outro lado, pelo consentimento comunitário
aos mesmos valores. A Inteligência e a liberdade, prerrogativas do agir ético
manifestam a especificidade humana de realizar-se a partir de seu próprio ato,
ordenando-o ao bem que é o seu fim e tornando o seu agir, por natureza e
destinação, constitutivamente ético ou moral. Somente no nível da universalidade
ética, ou no horizonte dos valores, no espaço simbólico do ethos, realiza-se, em
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consequência, a intercausalidade entre o reconhecimento e o consenso, formas
universais da razão prática ordenadas ao Bem.
A efetivação histórica do Bem universal na particularidade da situação só é
possível, contudo, pela diferença entre os fatores condicionantes e os fatores
causais da práxis. Os fatores condicionantes se referem aos atos empíricos
realizados pelos sujeitos e são objetos da pesquisa científica das diversas Ciências
Humanas. Eles são sempre mais complexos na sociedade moderna devido à
especificidade da razão poiética, que abandonou a estrutura clássica racionalvolitiva e priorizou a estrutura lógica da autonomia do sujeito, da tecnociência e da
experimentação.
Os fatores causais são especificamente filosóficos e se referem aos atos
espirituais da inteligência e da liberdade que se particularizam nas formas universais
do reconhecimento e do consenso. Pelo reconhecimento efetiva-se a causa formal
da inteligência que informa à consciência a essência ética do ato na condição
particular, enquanto o consenso expressa a causa eficiente em vista da realização
ética do ato. A intercausalidade entre inteligência e liberdade no sujeito, ordenada ao
Bem, mostra a sua natureza essencialmente ética e social e é esse núcleo
transcendental que subsiste às crises que continuamente ameaçam o convívio
social.
Não há separação entre Ética e Política no pensamento vaziano, por isso ele
critica a teoria individualista moderna que se refere ao consenso social a partir do
“contrato”. Para ele o fundamento do consenso não pode ser a fragilidade hipotética
do contrato social, continuamente ameaçado ao retorno à “luta de todos contra
todos” como afirmava Hobbes, mas o Bem (to agathón), sentido último da
sociedade. A particularidade da causa e da condição não é, todavia, o último passo
no movimento dialético. Este se dirige para a singularidade da razão prática, em que
causa e condição serão suprassumidos na forma da consciência moral social,
expressão do consentimento interpessoal na sociedade.
Lima Vaz atualiza a problemática da consciência moral social como ato
mediador entre o sujeito e a sociedade restabelecendo o vínculo ético presente nos
níveis estruturais concêntricos da experiência comunitária: nível do encontro, nível
comunitário, nível societário e o nível intracultural em que se efetiva o consenso
social. A singularidade do consenso intersubjetivo se expressa historicamente por
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meio das instituições na sociedade civil. As instituições de consenso pessoal, por
exemplo, a família, e as instituições de consenso comunitário de direito privado
submetem-se às normas e às leis das instituições sociais. A função imediata das
instituições é mediar a relação entre o sujeito e a sociedade politicamente
organizada e agir como uma “conexão de sentido” que favorece a formação da
cidadania e a consciência de pertença dos indivíduos ao Estado.
A forma da consciência moral social é obra da razão prática ou ciência prática
(praktike episteme), operando na singularidade do consenso intersubjetivo e
expressando o próprio ser do homem, enquanto ser racional e livre, que age tendo
em vista o dever-ser, ou o Bem (agathón). Conforme Aristóteles, Lima Vaz enfatiza o
exercício da racionalidade prática que prescreve no próprio operar (ergon) do
homem a presença de uma teoria que o torna bom, pois ao operar racionalmente ou
ao agir segundo a virtude (hexis), o homem atualiza a potencialidade da sua alma,
intrinsecamente voltada para o bem do seu ato (enérgeia) e age conforme a medida
do logos.
A forma da consciência moral social expressou, portanto, a afirmação dos
sujeitos à comunhão das consciências na história, e, para Lima Vaz, essa forma é o
eidos da relação recíproca na Comunidade. No momento em que as consciências
afirmam o complexo institucional como a identidade ética ou eidos da relação
recíproca na situação, a dinamicidade intencional das consciências, pelo princípio da
ilimitação tética, impele-as, contudo, a transcender a Comunidade situada em
direção ao espaço transcendental do ethos, ou à estrutura valorativa e normativa
que rege e orienta a convivência comunitária. Segundo Lima Vaz, nem o sujeito e
nem a Comunidade podem, com efeito, criar espontaneamente e continuamente os
seus símbolos, as suas normas e os seus valores, essa realidade transcendental
dos princípios - o ethos - antecede à relatividade individual e social e, por isso
mesmo, dá sentido à existência e garante a permanência da Comunidade na história
pela práxis ética dos sujeitos.
Os princípios Bem, Valor, Fim pertencem à realidade transcendental e apontam
para a explicação objetiva da razão prática, que em sua particularidade expressa a
práxis ética voltada para o Valor, e para o Bem que é seu Fim. Os sujeitos, embora
situados em meio à multiplicidade das condições, e sendo influenciados por fatores
extrínsecos e intrínsecos, tendem a ouvir a “voz” da sua consciência moral e agir
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corretamente em consonância com as leis da Comunidade. Daí a circularidade
dialética entre ethos-práxis-hexis, pois somente o exercício da práxis ética
intersubjetiva como hexis possibilita a existência do ethos ou da Comunidade ética.
A relação vaziana entre moralidade e sociabilidade expressa pela circularidade
dialética do consenso demonstrou a dimensão volitiva do reconhecimento e superou
o fenômeno niilista da sociedade hodierna, que nega a dimensão transcendental
valorativa da razão prática, expressiva da intercausalidade entre os atos espirituais
da inteligência e da liberdade no ato da consciência moral, que é ao mesmo tempo
consciência moral social. Toda comunidade humana é necessariamente uma
Comunidade ética. A Comunidade é, em consequência, a determinação da
expressão livre do consenso intersubjetivo, que determina o espírito ou a liberdade
na construção da relação intersubjetiva.
Da particularidade da consciência moral social deve-se restituir a plena
inteligibilidade da Comunidade como identidade na diferença, não em sua abstração,
mas na concretude do conceito realizado. O movimento lógico-dialético da Ideia de
Comunidade avançou, então, para o momento da sociedade, terceiro círculo
expressivo da existência ética da comunidade, no qual Lima Vaz organiza os
“invariantes conceptuais” da vida ética intersubjetiva: Justiça, Direito, Virtude,
Democracia e Dignidade humana, núcleos inteligíveis da vida política e da prática
democrática que permanecem ao longo da história ocidental e justificam a
racionalidade da vida ética na Comunidade, ou que qualificam a existência social
como “forma de vida”, independentemente das modalidades distintas que essa vida
ética possa assumir na multiplicidade das comunidades históricas.
Lima Vaz iniciou o processo inteligível da relação intersubjetiva como
existencialmente ética pela categoria de Justiça (dike), interpretada como o bem da
vida-em-comum. Ele atualizou a ideia grega e cristã da vida segundo o Bem,
afirmando a natural sociabilidade humana que se afirma no encontro intersubjetivo.
Como ser político, o homem tende para a vida comunitária como realização pessoal,
uma vez que o objetivo da Comunidade é garantir e favorecer uma vida boa para
todos. A Justiça foi articulada dialeticamente nos três planos constitutivos: o plano
da universalidade política, o plano da particularidade democrática e o plano da
singularidade ética.
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No plano da universalidade política, Lima Vaz reflete sobre as categorias de
Justiça e Direito a partir da visão clássica de que a sociedade política era a forma
mais alta de organização social. Ele aprende com Aristóteles, Tomás de Aquino e
Hegel que o fim da política era o bem propriamente humano. Ora, nessa visão
teleológica de Política, o bem individual está intrinsecamente ligado ao bem da
sociedade e se expressa por meio do vínculo entre a Ética e a Política. Nessa
interação éticopolítica, a qualidade da sociedade depende das virtudes do politês e a
qualidade das leis e do poder na sociedade dependem das qualidades morais do
politês. Logo, somente homens bons e justos são capazes de instituir uma
sociedade boa e justa e somente na sociedade boa e justa os homens podem ser
plenamente bons e justos.
A racionalidade que assegura a coexistência boa e justa na sociedade é o
Direito, que estabelece a relação entre a liberdade subjetiva e objetiva pela práxis da
Lei. Lima Vaz resgata a relação entre a Ética e o Direito e considera que o exercício
da reta razão entre os cidadãos possibilita o reconhecimento da igualdade entre os
homens e garante a Lei positiva na sociedade. Daí resulta que um regime só deve
ser político se for instituído por um corpo de leis publicamente reconhecidas e
aceitas consensualmente por todos seus membros, ou seja, pelos cidadãos e por
seus representantes. A sociedade deve ser considerada como koinonia ou
Comunidade dos iguais.
No plano democrático, Lima Vaz reflete sobre a moralidade na Democracia. Ele
considera indispensável a práxis das virtudes políticas de Prudência, Fortaleza e
Temperança para que a universalidade da Justiça e do Direito se particularize na
situação. A práxis justa na sociedade não depende apenas da aplicação da Lei
jurídica, mas requer uma tomada de posição pessoal de todos os cidadãos, diante
das múltiplas interferências condicionais internas e externas que possibilitam o ato
injusto. Logo, a prática da Justiça e do Direito passa, necessariamente, pela
consciência moral do politês, que delibera e livremente decide ser justo diante da
injustiça, assumindo conscientemente as leis jurídicas que zelam pelo bem comum.
A moralidade constitutiva da socialização expressa a liberdade pessoal e
comunitária. Lima Vaz pensa a Democracia, primeiramente, como “a essência ética
do político”, ou a “justiça na alma”, ou ainda o exercício da consciência moral do
politês, como enérgeia permanente que o motiva a participar livremente das
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atividades em prol do bem comum, principalmente nas discussões em torno da
concretização da Justiça.
A Democracia não é, portanto, somente um regime político para Lima Vaz, mas
uma “ideia reguladora, num sentido análogo às ideias transcendentais de Kant: ela
enfeixa o universo conceptual do político na sua verdade mais profunda e na sua
exigência de unidade”530. Ela não é, todavia, apenas uma ideia da razão pura, ou
uma ideia utópica, mas “um alvo perseguido pela razão política”, como uma meta a
ser alcançada pelas sociedades que lutam pela concretização da liberdade.
No plano da singularidade ética, Lima Vaz reflete sobre o conceito de
Dignidade humana, justificando em primeiro lugar a singularidade da vida humana
em relação aos outros seres naturais, como ser inteligente e livre capaz de
transcender os dados naturais e construir, pela palavra e pelo trabalho, o mundo
propriamente humano, o mundo simbólico, o mundo do ethos que se transforma em
sua casa e na qual ele encontra as razões para viver. Para o Filósofo brasileiro não
basta, porém, a singularidade da vida humana na escala da evolução biológica para
que ela seja um valor universalmente reconhecido. O valor ético da dignidade
humana requer a vida ética pessoal e comunitária.
Lima Vaz reflete, então, sobre os níveis graduais de efetivação da Dignidade
humana na esfera políticosocial. O primeiro nível se refere à vida social ou
econômica em que as necessidades básicas dos cidadãos sejam satisfeitas. O
segundo nível relaciona-se ao plano político e requer a dignidade cívica que exige a
igualdade perante a lei e a reciprocidade entre direitos e deveres na sociedade, e,
por fim, no nível democrático, a dignidade se expressa pela participação livre do
cidadão na vida política como compromisso ético.
Somente o exercício prático desses três níveis graduais da Dignidade humana
poderá favorecer o reconhecimento da dignidade pessoal e conferir à relação
intersubjetiva o qualificativo de Comunidade ética. Lima Vaz dissolve, portanto, o
aparente paradoxo da alteridade da sociedade moderna, pois o indivíduo torna-se
cada vez mais consciente de seu eu, exatamente no encontro com o outro. O
reconhecimento recíproco da dignidade pessoal de cada membro na comunidade
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efetiva concretamente o universal da Justiça (dike) em seu aspecto subjetivo, como
Virtude (hexis) e em seu aspecto objetivo, como Lei (nómos).
Lima Vaz apresenta um encadeamento dialético entre o Eu e o Nós pela práxis
da Justiça. Ele afirma: “Eu sou para o Bem (sujeito ético = dignidade individual) →
Nós somos para o Bem (comunidade ética = dignidade comunitária)”531. A Dignidade
humana tem, por conseguinte, a sua origem e o seu fundamento no estatuto
metafísico do indivíduo e da comunidade decorrente da sua ordenação
transcendental ao Bem. Nesse sentido, a ideia de Dignidade humana não pode ser
fruto de um costume ou de uma convenção socialmente constituída, mas tende para
a “unicidade do ser humano no seu ser-para-si e no seu ser-para-o-outro. É,
portanto, indissoluvelmente um predicado no indivíduo e uma qualidade essencial do
vínculo que une os indivíduos na comunidade”532.
O que se inferiu nesta reflexão vaziana sobre a Dignidade humana é que a sua
concepção de igualdade social difere da concepção de igualdade defendida pelas
teorias modernas do contrato social. Lima Vaz não concebe a igualdade como um
número presente na carteira de identidade que operacionaliza a relação indivíduo e
Estado, nem somente como uma igualdade proporcional na participação dos bens
socialmente produzidos, mas como uma igualdade que é “fruto do reconhecimento
recíproco da dignidade dos iguais”, cuja natureza se apresenta como uma tarefa a
cada indivíduo de ser cada vez mais livre para a prática do bem e de se
comprometer com os ditames da sua consciência moral em prol do bem comum.
O pensamento sobre a Comunidade enriquecido pelo método dialético
demonstrou, por sua vez, que Lima Vaz não a pensa conforme os parâmetros
metafísicos gregos ou medievais, mas a partir do horizonte moderno com a intenção
de requisitar um novo sentido para a práxis científica e técnica em vista do bemcomum e não do interesse particular. Há, portanto, nesse modo de pensar uma
progressão do quantitativo para o qualitativo, para o verdadeiro significado da
relação intersubjetiva, em que ser e agir humanos estão ordenados para o Bem.
Cada expressão da relação intersubjetiva possuiu a sua estrutura dialética
própria mediatizando-se no discurso, a fim de expor a filosofia social e política
vaziana. Pela mediação subjetiva ou fenomenológica presente nas dialéticas do
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reconhecimento e do consenso, Lima Vaz eleva o conceito de sociedade ao nível da
universalidade concreta, pois somente uma sociedade universal é uma comunidade
sensata.
A expressão dessa universalidade foi buscada, primeiramente, na consciência
do sujeito histórico, enquanto nela o pensamento da Comunidade (qualquer que seja
a forma que ela venha assumir) é sempre a recuperação do sentido universal da
vida-em-comum. O sujeito transcende a situação pela simbolização da experiência
que tece o fio da existência da Comunidade. Essa experiência é, enfim,
suprassumida na singularidade da experiência comunitária, que faz o homem um ser
historicamente comunitário, ou onde as relações intersubjetivas são universalmente
reconhecidas e aceitas pelos membros da Comunidade.
O que resultou de todo esse processo lógico-dialético da Ideia de Comunidade
foi a expressão da liberdade como o logos que justifica a relação intersubjetiva.
Somente por meio desse logos é possível a relação recíproca do reconhecimento e
nesta o consenso racional, única forma sensata de existência comunitária, vem a
ser, da existência de sujeitos e grupos humanos, na forma da universalidade
concreta da razão realizada.
Lima Vaz apresenta, de fato, círculos sempre mais amplos da esfera do
reconhecimento e do consenso, até dilatá-la ao horizonte da sociedade universal.
Ele pensa o conceito de Comunidade, primeiramente como reconhecimento do
Outro como outro eu, depois como consenso, constituição interior da relação de
reciprocidade em que os sujeitos se submetem ao dever-ser na moralidade, e
concluiu nas formas da relação concreta da sociedade política, democrática e ética.
A ação livre fundamenta-se na inteligibilidade imanente ao ato da consciência
moral como intercausalidade entre inteligência e liberdade, e se expressa
eficazmente na constituição e na vida da consciência moral social, nas formas
práticas do reconhecimento e do consenso. Essa forma de viver a liberdade requer a
constituição de uma sociedade política instituída segundo o direito, que efetive
concretamente a liberdade e supere a agressão natural entre os homens.
Semelhante a Hegel, Lima Vaz busca um roteiro de saída para além do círculo
estreito da lógica social subjetiva e pensa uma forma de sociedade em que a
dominação, que é a forma da violência e do absurdo, ceda lugar ao reconhecimento
e ao consenso, que é a forma da razão e da liberdade. A Comunidade existe na
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medida em que ela, de alguma maneira, existe na consciência dos sujeitos, uma vez
que eles não vivem isoladamente, mas em comunhão.
Concluindo, a tese discorreu sobre a forma como Lima Vaz pensa a realização
humana em sociedade. O logos permanente que possibilitou todas as experiências
comunitárias foi a liberdade, que articulou dialeticamente os três sistemas
constitutivos da vida comunitária: o sistema social em que o reconhecimento e o
consenso se efetivam na satisfação das necessidades econômicas; o sistema
político em que o reconhecimento e o consenso se efetivam pela universalidade da
Lei, e o sistema éticodemocrático em que o reconhecimento e o consenso se
efetivam pela universalidade da liberdade pessoal.
A liberdade expressa na dialética do reconhecimento superou os dualismos
característicos da sociedade capitalista de produção: indivíduo-sociedade, trabalhocapital, porque Lima Vaz relaciona liberdade e sistema econômico, compreendendo
o trabalho como expressão do ser humano e como anterior ao capital; pela sua visão
humanista da ciência e da técnica, como formas criativas do homem hodierno na
luta pela sobrevivência e na transformação da natureza, que abre possibilidades
inéditas para a vida humana, e pela sua proposta de uma sociedade sedimentada na
comunicação livre entre os sujeitos que lutam pelo bem-comum.
A liberdade expressa pela dialética do consenso relacionou moralidade e
sociedade, afirmando o exercício da consciência moral como indispensável à
construção, à eficácia e à permanência das instituições sociais ou da consciência
moral social que faz a mediação entre indivíduo e sociedade. Nesse segundo nível
de socialização humana o Filósofo brasileiro demonstra que o fundamento da
relação intersubjetiva é a moralidade. A personalidade moral assume um papel
fundamental para a existência da sociedade, porque é nesse plano que o homem
afirma decisivamente a sua condição de sujeito consciente e livre, transcendendo a
contingência do livre-arbítrio pela universalidade da norma, que unifica as
consciências individuais no livre consentimento aos mesmos valores. “O bem
comum só se torna o lugar espiritual da comunicação das consciências quando cada
indivíduo aceita inserir-se neste ritmo vital que equilibra a liberdade e a lei”533. Aqui
não há oposição entre indivíduo e bem comum e o vínculo que une as consciências
é justamente a liberdade diante da lei, o conhecimento e a aceitação dos valores
533
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comuns que asseguram a vida comunitária. A sociedade moral como comunidade de
pessoas está na origem da sociedade política.
A liberdade expressa no momento da sociedade enfatizou “uma das mais
admiráveis criações históricas do homem”534, a forma mais alta de organização
social, a sociedade política, que eleva a essência moral da práxis ordenada ao bem
comum como indispensável à estabilidade social:
A articulação entre o bem e a sociedade política como fim e a eficácia da
organização estatal como instrumento propõe-se como permanente desafio
face aos projetos da sociedade política que se alinham ao longo da história
ocidental. O que permanece incontestável, é que só uma concepção que
vincule intrinsecamente o caráter final do bem comum e o caráter
instrumental do poder poderá respeitar a essência moral do corpo político e
535
assegurar em definitivo, sua estabilidade .

O projeto político de uma sociedade justa, como expressão da consciência
política dos cidadãos ou como espaço de realização humana dos indivíduos na
comunidade, refere-se necessariamente às exigências éticas dos sujeitos. Com
efeito, a sociedade para ser humana tem que transcender os interesses particulares
e criar espaços para que os homens sejam consensualmente iguais. Esse nível de
sociabilidade

se

constrói,

portanto,

como

uma

relação

diferenciada

do

reconhecimento, que não se limita à igualdade da satisfação das necessidades
individuais, mas pela igualdade que suprassume dialeticamente essas diferenças,
elevando os indivíduos à esfera propriamente política do reconhecimento universal,
ou da convivência em vista ao bem universal. Lima Vaz propõe a criação de espaços
históricos que possibilitem a práxis política consciente; de uma comunidade que lute
pela igualdade reconhecida e afirmada perante a Lei; de uma sociedade que se
caracterize pela universalidade da lei (justiça) e pelo Estado de direito que propicie a
convivência numa organização justa, reconhecida por todos os cidadãos, e que
articule, enfim, a eficiência do modo de produção e de distribuição dos bens
materiais.
A efetivação histórica desse modelo de sociedade política é a Democracia.
Lima Vaz relaciona liberdade e sistema democrático. Na sociedade contemporânea
“o conteúdo do bem comum só pode ser definido numa perspectiva democrática”536,
porque a aspiração por participação e por justiça social é o grande desejo das
534
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pessoas. Esse terceiro nível de sociabilidade humana emerge diretamente da livre
aceitação dos sujeitos de um projeto racional de existência em comum em que eles
aceitam a responsabilidade permanente de ser politicamente livres e de se
comprometer com o bem-comum. “A igualdade deve ser considerada na diferença
das liberdades que se fazem presentes no espaço político na singularidade
irredutível e na intransferível carga de sua responsabilidade pessoal”537.
Lima Vaz retoma a correta articulação entre igualdade e liberdade,
pressupondo a progressiva participação livre e responsável de todos os cidadãos na
reforma moral do Estado e na elaboração de um projeto democrático que atenda às
exigências éticas. Daí a necessidade da educação para a liberdade em todos os
níveis estruturais concêntricos da experiência comunitária: nível do encontro, nível
comunitário, nível societário e o nível intracultural, a fim de que os sujeitos se
conscientizem da importância da criação de um jeito ético de fazer política, que
ultrapasse as formas de dominação que amarram a sociedade política aos
interesses imediatos e se dirija para a universalidade do reconhecimento de todos
na sociedade democrática.
A sociedade democrática, constituída essencialmente pela liberdade, visa a
mais elevada forma de convivência de todos os cidadãos, numa organização social
fundada sobre a dimensão ética da pessoa. A Dignidade humana constitui, com
efeito, a dimensão mais profunda do ser humano e expressa o seu compromisso
com a organização da sociedade, tendo em vista a liberdade de todas as pessoas.
Lima Vaz critica o formalismo e o moralismo da democracia liberal: “A moral
burguesa não pode assegurar a interiorização do bem comum nas consciências e
torna inoperante o universalismo do bem comum”538, e propõe o exercício real da
democracia para que se efetivem concretamente os direitos conquistados pelas
revoluções liberais e socialistas, superando a alienação dos trabalhadores,
conscientizando as grandes massas dos seus direitos e deveres e possibilitando a
participação de todos na vida política. Só assim é possível efetivar-se a essência
consensual da democracia e formar um humanismo político para o nosso tempo.
O filósofo brasileiro propõe, enfim, o caminho da solidariedade universal entre
os homens, da generosidade entre as nações, e o caminho da paz como o mais
537
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seguro para vida comunitária em todos nos níveis estruturais concêntricos da
experiência comunitária: nível do encontro, nível comunitário, nível societário e o
nível intracultural, como ele afirma: “só ele permitirá edificar, diante das civilizações
do egoísmo, da classe ou da nação, a ‘civilização do outro’ ou a ‘civilização da
solidariedade benéfica’”539.
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