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Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar, sistemática e resumidamente, a concepção 

de corpo próprio, psiquismo e espírito presente na obra Antropologia Filosófica I do jesuíta 

Henrique Cláudio de Lima Vaz. Este, identificando o homem numa dimensão trial, propõe 

uma antropologia, isto é, um estudo acerca do homem, que se configure uma ontologia, ou 

seja, uma ciência do ser enquanto tal. Para tanto, o filósofo mineiro compreende a estrutura 

humana em três níveis fundamentais, a saber: corpo próprio, psiquismo e espírito. Ao fazer 

isso, Lima Vaz reconhece o caráter metafísico do homem que, ao abrir-se à experiência de si 

mesmo, torna possível sua experiência com o outro, com o mundo e com o transcendente.  

Palavras-chave: Antropologia Filosófica. Corpo próprio. Psiquismo. Espírito. 

Transcendência.  

 

Abstract: This article aims to present, systematically and briefly, the concept of body itself, 

psychism and spirit present in the work Antropologia Filosófica I of the jesuit Henrique 

Cláudio de Lima Vaz. He, identifying the man in a triplicate dimension, proposes an 

anthropology, that is, a study about man, which is configured as an ontology, that is, a science 

of being as such. To this end, the philosopher of Minas Gerais understands the human 

structure at three fundamental levels, namely: body itself, psychism and spirit. In doing so, 

Lima Vaz recognizes the metaphysical character of man who, by opening himself to the 

experience of himself, makes his experience with the other, with the world and with the 

transcendent possible. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

A pergunta “O que é o homem?” fulgura no horizonte da reflexão filosófica qual o 

cume de um altíssimo monte que, por mais escalado que seja, nunca é alcançado de forma 

satisfatória. Desde as primeiras investidas racionais do pensamento humano sobre os 

problemas do mundo, o homem se questiona sobre si mesmo (MONDIN, 1980, p. 10). Isso 

evidencia uma singularidade própria do sujeito: “a de ser o interrogador de si mesmo, 

interiorizando reflexivamente a relação sujeito-objeto por meio da qual ele se abre ao mundo 

exterior” (VAZ, 2014, p. 13).  

Na atual conjuntura histórico-cultural em que se insere, a ciência do homem, isto é, a 

Antropologia, vê-se numa crise provocada pela fragmentação da ideia de ser humano 

(MONDIN, 1980, p. 14), fruto do choque entre as variadas “imagens de homem” surgidas no 

decurso da história, fomentado pelas múltiplas ciências do homem que, por vezes, apresentam 

“peculiaridades sistemáticas e epistemológicas dificilmente conciliáveis” (VAZ, 2014, p. 14).  

Tentando superar essa crise, em vários momentos, a reflexão filosófica acabou 

chafurdada no lamaçal dos reducionismos epistêmicos e históricos. “Hoje essa ideia do 

homem perdeu de modo aparentemente definitivo a sua unidade. Como então recuperar uma 

certa ‘ideia unitária’ do homem [...]?” (VAZ, 2014, p. 159). Para Lima Vaz
2
, na medida que a 

Antropologia se configura como Ontologia esse intento se verifica (VAZ, 2014, p. 17).  

A fim de cumprir seu objetivo de unificar “as múltiplas linhas de explicação do 

fenômeno humano” (VAZ, 2014, p. 17), Lima Vaz desenvolve uma reflexão antropológica 

que contempla o sujeito na sua integral condição de ser somático, consciente e espiritual, 

além de relacional e uno. Aqui serão apresentadas as estruturas fundamentais do sujeito, a 

saber: corpo próprio, psiquismo e espírito, que compõem os níveis ontológicos da constituição 

do homem (VAZ, 2014, p. 173-174). 

                                                           
2
 Henrique Cláudio de Lima Vaz nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 24 de agosto de 1921. Foi padre 

jesuíta, trabalhando como professor, filósofo e humanista, o que lhe garantiu destaque no cenário acadêmico 

brasileiro. Padre Vaz estudou Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, obtendo a licenciatura 

com a apresentação do trabalho intitulado “O problema da beatitude em Aristóteles e Santo Tomás”. Seu 

doutorado, realizado naquela mesma universidade, foi obtido em 1953, cuja tese defendida foi sobre o problema 

da dialética e da intuição nos diálogos platônicos. O filósofo lecionou por muitos anos, com atuação no Rio de 

Janeiro (1953-1963), São Paulo (1963-1974) e Belo Horizonte (1964-1986). Na formulação do seu pensamento, 

confluíam três grandes filósofos: Platão (428/427-348-347 a.C.), São Tomás de Aquino (1225-1274 d.C.) e 

Hegel (1770-1831). Sua vida foi discreta, recolhida e austera, própria de um padre e professor muito disciplinado 

e obediente a uma intensa rotina. Lima Vaz morreu em 23 de maio de 2002, devido a complicações pós-

operatórias, mas deixou um vasto acervo bibliográfico, discutindo vários temas nos campos da Teologia e da 

Filosofia (BIOGRAFIA, 2006). 
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Para tanto, será respeitado o método
3
 de organização sistemática dos três níveis de 

conhecimento humano que o autor propõe em sua obra Antropologia Filosófica I (VAZ, 

2014, p. 159-174), isto é, o plano da pré-compreensão, que está situado na especificidade de 

um contexto e é moldado pelas experiências que o homem faz do mundo natural; o plano da 

compreensão explicativa, em que, por meio das ciências, é dada uma resposta rigorosa e 

racional às interpelações levantadas no decurso do amadurecimento intelectual, sempre 

seguindo as regulas e os cânones da ciência; e o plano da compreensão filosófica ou 

transcendental, que suprassume dialeticamente os níveis de conhecimento precedentes, de 

modo a pervadir todos os aspectos do objeto em estudo (VAZ, 2014, p. 161). 

  

 

2 O PROBLEMA DA CORPOREIDADE NA ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA I  DE 

LIMA VAZ 

 

 

O homem se faz presente no mundo por meio do seu corpo, mas não dessa forma 

somente. Por corpo se compreende “a dimensão constitutiva e expressiva do ser do homem” 

(VAZ, 2014, p. 177). O problema da corporalidade perpassa a história, se apresentando, por 

vezes, como uma verdadeira aporia (MONDIN, 1980, p. 27-29). Sua pertinência consiste em 

não se limitar a uma questão fundamental para a Antropologia Filosófica, mas, sobretudo, 

representar o ponto de partida para uma reflexão antropológica (JÚNIOR; RUNGUE, 2018, p. 

100), posto que se entende aqui “o corpo não no sentido puramente biológico, mas no sentido 

de corpo humano, ou seja, como estrutura fundamental do ser do homem”
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Sobre o método empregado por Lima Vaz na construção do seu discurso, vale a pena conferir a subseção “O 

método da Antropologia Filosófica” do capítulo “Lima Vaz, Antropologia Filosófica e seu método” da 

dissertação do professor Paulo Raphael Oliveira Andrade A Antropologia Filosófica de Henrique Cláudio de 

Lima Vaz como superação do reducionismo antropológico. Nela, o autor apresenta de forma clara e resumida o 

método vaziano, contextualizando esse método no todo da obra de Lima Vaz a partir das influências intelectuais 

que confluíram na elaboração do proprium philosophicum do jesuíta.  
4
 Cf. VAZ, Henrique C. de L. Categoria do corpo próprio. In: ______. Antropologia  Filosófica  I. 12. ed. 

Loyola: São Paulo,  2014. p.  177-202. Nota de rodapé número 1. Aqui, Pe. Lima Vaz não considera o corpo, 

puramente, como um dado biológico. Na Antropologia Filosófica, o corpo adquire um status de corpo próprio, 

isto é, de ente estrutural constitutivo e expressivo do ser do homem. Sobre esse tema, é indispensável a 

referência a Merleau-Ponty. Por isso, sugerimos a leitura do artigo Corpo, percepção e conhecimento em 

Merleau-Ponty da Prof. Dra. Terezinha Petrucia da Nóbrega.  
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2.1 A pré-compreensão do corpo próprio  

 

 

Aqui se faz necessária a distinção do corpo como substância material-orgânica, ou seja, 

enquanto expressão de uma totalidade física e biológica, e do corpo como corpo próprio ou 

totalidade intencional (JÚNIOR; RUNGUE, 2018, p. 97). Por meio desta, “o corpo pode ser 

assumido na autoexpressão do sujeito” (VAZ, 2014, p. 178-179). Nos dois primeiros casos, o 

homem, por meio do seu corpo (Körper), é visto como ente físico-biológico e de nada se 

distancia conceitualmente dos outros animais. Ele se revela como alguém que está no mundo, 

ou seja, como alguém que obedece às leis da natureza de forma meramente passiva. Pela 

ocorrência do homem como corpo próprio, todavia, uma intencionalidade que transpõe os 

limites do dado físico-biológico é dada ao corpo (Leib), de modo que a presença do homem 

no mundo se expresse  ativamente, ou seja, o homem não somente está no mundo, mas ele é 

no mundo, tornando-se capaz de se estruturar como ser-no-mundo (NÓBREGA, 2008, p. 

145). Por isso, o corpo próprio se revela “o lugar fundamental do espaço propriamente 

humano, e o evento fundamental do tempo propriamente humano” (VAZ, 2014, p. 180), capaz 

de constituir a história.  

“É, pois, por meio da pré-compreensão do corpo próprio que o homem organiza seu 

estar-no-mundo, retomando [...] a objetividade do corpo físico-biológico e significando-a em 

[quatro] níveis articulados entre si” (VAZ, 2014, p. 180). No primeiro nível, uma 

reestruturação da dimensão espaço-tempo se dá num plano físico pelo corpo próprio. Assim, 

uma imagem do corpo próprio é formada, se estruturando e se significando por meio de uma 

postura (espaço) e de um ritmo (tempo). Nele, isto é, no primeiro nível de reestruturação, 

também, a sexualidade, enquanto fenômeno antropológico, influencia nessa “descoberta” do 

corpo próprio enquanto ente constituinte de um eu que pensa, sente e deseja; num segundo 

momento ou nível, a reestruturação do espaço-tempo se dá num plano psíquico. A imagem do 

corpo próprio desenvolvida no primeiro nível é traduzida, aqui, para um plano afetivo e, com 

isso, o espaço-tempo é significado pela emoção e pelos sentimentos; o terceiro nível 

representa a reestruturação do espaço-tempo por meio do plano social. A afetividade 

desenvolvida no segundo nível é, nesse ponto, expressa linguisticamente, por meio de sinais, 

símbolos e comportamentos; por fim, o quarto nível se ocupa com a reestruturação do espaço-

tempo cultural por meio do corpo próprio. A linguagem ou comunicação do corpo próprio 

desenvolvida no terceiro nível é, por fim, adestrada e modelada num plano cultural nesse 

último momento. Nesses quatro níveis reestruturação, vê-se uma intencionalidade subjetiva 
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(dimensão físico-biológica e psíquica) e uma intencionalidade intersubjetiva (dimensão social 

e cultural).  

 

 

2.2 A compreensão explicativa do corpo humano 

 

 

“Temos em vista aqui a explicação científica do corpo humano oferecida pelas diversas 

ciências da vida e pela Biologia humana em particular” (VAZ, 2014, p. 181):  o corpo 

humano é visto como objeto de si mesmo. Isso, contudo, não faz com que a referência 

humana do corpo seja esquecida, mas, aqui, “uma integração [do corpo] na totalidade do 

fenômeno da vida” (VAZ, 2014, p. 182) acontece. O que o homem conhece de si a partir do 

corpo objetivado cientificamente segue uma ordem triádica de grandeza. Na primeira, 

segundo leis de tempo longo, o corpo é situado no conjunto da evolução, ou seja, inserido 

numa visão mais abrangente, histórica e totalizadora; na segunda, segundo as leis do tempo 

curto, o corpo é visto de acordo com o indivíduo que ele possui ou por quem é possuído na 

sua origem e formação; já a terceira ordem de grandeza expressa uma grandeza estrutural, 

onde “o corpo é pensado de acordo com as leis de sua organização e funções, ou como 

organismo” (VAZ, 2014, p. 182).  

 

 

2.3 A compreensão transcendental do corpo próprio 

 

 

A compressão filosófica ou transcendental do corpo é a síntese
5
 do movimento dialético 

(OLIVEIRA, 2016, p. 6) que envolve, por um lado, o método empírico da pré-compreensão e, 

por outro, o método abstrativo da compreensão explicativa. Com isso, abre-se à reflexão 

                                                           
5
 Lima Vaz compreende que a conceitualização filosófica, isto é, a sistematização discursiva de um problema, 

acontece num “processo metodologicamente ordenado de construção das categorias ou dos conceitos 

fundamentais articulados no discurso filosófico” (VAZ, 2014, p. 169). Para tanto, três momentos são 

indispensáveis na consumação desse projeto: o primeiro deles é a determinação do objeto de estudo. O papel 

problematizador da filosofia é, justamente, se deparar com um objeto, aparentemente, trivial e, a partir dele, 

identificar um problema. No que diz respeito à Antropologia filosófica, “o objeto da problematização é [...] o 

próprio ser do homem [...]” (VAZ, 2014, p. 169); o segundo momento é a elaboração da categoria, isto é, do 

“conceito mais universal em seu gênero atribuído a um ‘sujeito’” (VAZ, 2014, p. 170). Dessa forma, o objeto 

problematizado no primeiro passo da conceitualização filosófica ganha, aqui, um status ontológico, posto que “o 

sujeito afirma um aspecto fundamental do seus ser” (VAZ, 2014, p. 171); o terceiro e último momento visa a 

dialética, ou seja, o discurso formal sobre as categorias. “O discurso dialético supõe sempre uma relação de 

oposição entre seus termos e de suprassunção progressiva dos termos vindo a constituir a ordem do discurso” 

(VAZ, 2014, p. 172). A ordem do discurso é regida por três princípios: o da limitação eidética, que exprime o 

objeto por um conceito que o delimita objetivamente; o da ilimitação tética, responsável por reconhecer a 

infinidade do ser do objeto, indo, portanto, além da limitação eidética, impondo-lhe uma negação; e o princípio 

da totalização, que mantém a ilimitação tética, apontando para a igualdade inteligível entre o objeto e o ser 

(VAZ, 2014, p. 172). 
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filosófica uma aporética histórica e outra crítica
6
. Na histórica, o problema do corpo é 

pensado desde as mais primitivas formas de o homem compreender-se a si mesmo. Nela se 

destacam, principalmente, quatro versões de um mesmo enigma: a versão religiosa, onde se 

predomina o dualismo órfico-pitagórico; a versão filosófica, presente, na Antiguidade, na 

reflexão platônica e, na Modernidade, no pensamento cartesiano; a versão bíblico-cristã, que 

“desontologiza” a oposição alma-corpo, transpondo essa dualidade “espírito” e “matéria” para 

o plano da soteriologia e da moral; e, por fim, a versão científica, onde se vê que a reflexão 

sobre o dualismo sôma e psyché cai, em muitos momentos, em reducionismos (VAZ, 2014, p. 

183). Na aporética crítica, a objetivação do corpo pelo corpo é pensada. Assim, “a 

interrogação filosófica se dirige à oposição ou à tensão que se estabelece entre o sujeito que 

pergunta a partir de sua identidade [...] e o corpo enquanto corpo-objeto [...]” (VAZ, 2014, p. 

183). Vê-se, portanto, nessa última, dois momentos característicos: o eidético e o tético
7
. No 

primeiro, o homem se reconhece essencialmente como corpo, ou seja, é corpo; no segundo, o 

homem se reconhece como ser que transcende os limites da corporalidade, ou seja, percebe 

que não é seu corpo apenas (NOGUEIRA, 2009).  

 

 

3 O PROBLEMA DO PSÍQUICO OU DO ANÍMICO NA OBRA VAZIANA 

 

 

O psiquismo é o primeiro estágio de interiorização do homem ou de constituição de um 

mundo interior (ANDRADE, 2016, p. 53). Se a presença do ser humano no mundo como 

situação fundamental, do ponto de vista da corporeidade, se dá de forma imediata, do ponto 

de vista do psiquismo, essa presença será mediada pela dimensão da interioridade, na qual o 

corpo é suprassumido dialeticamente (VAZ, 2014, p. 189). Em toda história da filosofia 

                                                           
6
 Ao se determinar o objeto de estudo, abre-se ao pesquisador um impasse, uma aporia (Ἀπορία). Segundo 

Abbagnano (2012, p. 84), o termo “aporia” é usado “no sentido de uma dúvida racional, de dificuldade inerente a 

um raciocínio, e não no de estado subjetivo de incerteza. É, portanto, uma dúvida objetiva, a dificuldade efetiva 

de um raciocínio ou da conclusão a que leva um raciocínio”. Lima Vaz reconhece que a aporia se dá em dois 

estágios: um histórico, a aporética histórica, e outro crítico, a aporética crítica. A primeira diz respeito à 

“recuperação temática do problema em questão” (VAZ, 2014, p. 170), recorrendo às fontes históricas com o 

objetivo de se entender a origem, os desdobramentos, a evolução e as implicações sociais, políticas e culturais do 

problema; a segunda se dá no confronto entre o ontem e o hoje do problema, expondo o “contexto problemático 

do saber do homem sobre si mesmo tal como se faz presente na atualidade histórica” (VAZ, 2014, p. 170).  
7
 No que concerne à aporética crítica, dois passos são fundamentais para a sua estruturação: o momento eidético 

e o momento tético. Eidos (εἶδος), no grego, significa “forma”. Assim o momento eidético da aporética crítica se 

ocupa em reunir os conceitos de um dado objeto que emergem de uma pergunta-problema numa resposta 

afirmativa e objetiva. Literalmente, o momento eidético é responsável por dar uma “forma” ao problema 

levantado (ex: o homem é corpo); no momento tético, do grego Θεσις, que significa “posição”, a resposta 

apresentada no momento eidético é confrontada pela amplitude do objeto em relação ao conceito categorial a ele 

atribuído (ex: o homem não é somente corpo). O momento tético, portanto, tem o caráter de ilimitação, levando 

adiante o movimento dialético da conceitualização filosófica (VAZ, 2014, p. 170).  
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ocidental, o problema do “psíquico” (ψυχή) ou do “anímico” (anima) ora é formulado a partir 

da relação  psyché e sôma, ora  psyché e noûs, ora psyché e pneûma. Sendo assim, pode-se 

identificar dois esquemas fundamentais da estrutura psíquica do homem: o esquema dual 

(alma – corpo) e o esquema trial (corpo – alma – espírito). Neste segundo, podemos 

identificar, sinteticamente, a posição mediadora que o psiquismo assume entre o corporal, ou 

presença imediata, e o espiritual, ou interioridade absoluta (DAL POZZO, 2014, p. 38).  

 

 

3.1 A pré-compreensão do psiquismo  

 

 

O homem, fundamentalmente, ao compreender-se como ser psíquico, parte da sua 

situação natural de “estar-no-mundo”, isto é, do seu eu corporal. Essa situação ou presença é, 

sempre, determinada por uma dimensão de espaço e tempo que conforma o sujeito ao aqui e 

agora do mundo. Contudo, na esfera do psiquismo, esse hic et nunc não constitui uma 

presença imediata, como no caso da esfera da corporeidade. Antes, refere-se à presença 

mediata, que acontece num Eu que percebe e deseja (ANDRADE, 2016, p. 53-54). Nesse 

sentido, a passagem da presença natural do homem no mundo para a presença intencional se 

dá à medida em que um processo de interiorização acontece. O homem é, de fato, no mundo 

conforme passa da presença imediata (corporal) à interioridade absoluta (espiritual). Pelo 

psiquismo, portanto, o homem organiza sua figura interior, delineando, assim, a sua 

consciência. Por isso, “a pré-compreensão do psíquico se dá num entrecruzamento entre o 

estar-no-mundo e o ser-no-mundo, entre a presença natural e a presença intencional” (VAZ, 

2014, p. 191).  

Se, por um lado, a passagem do estar-no-mundo para o ser-no-mundo, tratando-se da 

corporeidade, acontece em concomitância à passagem do espaço-tempo físico para o espaço-

tempo humano, no nível do psiquismo, “o espaço-tempo é submetido a um movimento de 

interiorização [...], seja no domínio da representação, seja no domínio da afetividade” (VAZ, 

2014, p. 192). Na vida psíquica, a dimensão espaço-temporal apresenta configuração e ritmo 

próprios, onde se vê uma temporalização do espaço (ANDRADE, 2016, p. 54).  

 

A pré-compreensão do psiquismo atesta, assim, a presença de um nível 

estrutural original no homem que se mostra irredutível à estrutura somática 

[...]. As duas grandes vertentes do psíquico, o imaginário e o afetivo, 

convergem, por sua vez, para o polo da unidade consciencial, ao qual se 

refere toda a nossa pré-compreensão da vida psíquica. Nesse plano começa a 
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delinear-se a identidade do sujeito [...] que se consumará na unidade 

espiritual do Eu inteligível. (VAZ, 2014, 192-193).  

 

 

3.2 A compreensão explicativa do psiquismo  

 

 

A compreensão explicativa ou a ciência do psiquismo, “cuja estrutura epistemológica 

apresenta o paradoxo inicial de ser uma ciência de um objeto que é sujeito, mostra [...] uma 

oscilação de métodos, enfoques e temas, abrangendo [...] desde as condutas normais até as 

[...] ‘anormais’” (VAZ, 2014, 194-195). Ainda que a Psicologia, ou “ciência do psiquismo”, 

seja de constituição recente, ela experimentou grandes mudanças, desenvolvimentos e 

ramificações. Literalmente, psicologia significa “ciência da alma” (ψυχή – psyché e λόγος – 

lógos). Todavia, por ser uma ciência experimental, “nela não pode ter lugar a ideia de ‘alma’. 

[Ela] É, propriamente, a ciência do psiquismo como estrutura constitutiva do homem, na 

medida em que pode ser investigado experimentalmente” (VAZ, 2014, p. 193).  

A partir desse problema, há uma discussão entorno da noção de “sujeito consciente”, ou 

seja, de “consciência”, considerada o centro entorno do qual inconsciência e supraconsciência 

orbitam (ANDRADE, 2016, p. 55). Além disso, dois dados fundamentais se revelam: a 

impossibilidade de uma total objetivação da vida psíquica e o caráter abstrato da mediação 

com que o sujeito opera a passagem do dado, ou seja, dos fenômenos da psyché passíveis de 

observação, à forma ou à elaboração dos conceitos explicados cientificamente
8
 (ANDRADE, 

2016, p. 55). Por esse motivo, o caráter abstrato da mediação do psiquismo deverá ser 

suprassumido no nível da compreensão filosófica (VAZ, 2014, p. 195).  

                                                           
8
 Vale aqui recordar “os três níveis de mediação na constituição do sujeito ou na passagem incessante do dado ao 

significado que constitui o sujeito” (VAZ, 2014, p. 167). Lima Vaz compreende que a passagem da Natureza (N) 

à Forma (F), isto é, da coisa em si mesma como é dada ao modo como ela é percebida, expressa e significada só 

acontece por uma operação mediadora que tem por agente o Sujeito (S). Assim, esse movimento dialético pode 

ser expresso pelo esquema (N)  (S)  (F). A título de ilustração apresentamos o seguinte exemplo: tome-se 

uma faca (N). Quem a empunha (S) pode usá-la como instrumento de trabalho, objeto de decoração, artigo de 

luxo, brinquedo ou arma (F). Vê-se, portanto, que a passagem do que é dado, no caso a faca (N), ao que é 

expresso, isto é, a faca como instrumento de trabalho, objeto de decoração, artigo de luxo brinquedo ou arma (F) 

depende da mediação do sujeito (S). “A mediação do sujeito reestrutura o mundo das formas naturais num 

mundo de formas simbólicas, que é para-o-sujeito” (VAZ, 2014, p. 167). Esse movimento de mediação, ainda 

que seja único, pode ser analisado segundo diferentes níveis, em virtude dos diversos tipos de expressão do 

sujeito. O primeiro nível é expresso pelo esquema (N)  (S)  (F) e indica a mediação empírica, na qual (N) 

indica tudo quanto provém da experiência natural e (F) representa as formas de expressão dessa experiência; o 

segundo nível, chamado de mediação abstrata, é expresso pelo esquema [N]  [S]  [F], onde [N] se refere aos 

dados oriundos de um processo de observação sistemática e [F] corresponde aos conceitos e discursos 

científicos; o terceiro e último nível, chamado de mediação transcendental, é expresso pelo esquema {N}  {S}

 {F}, sendo que {N} corresponde a (N)  (S)  (F) + [N]  [S]  [F], isto é, “a Natureza é dada na 

experiência filosófica da objetivação do sujeito como sujeito, ou na experiência que o sujeito faz do seu 

manifestar-se como sujeito” (VAZ, 2014, p. 168). A {F}, por outro lado, indica “os conceitos ou categorias que 

exprimem intelectualmente essa experiência e o discurso que articula esses conceitos” (VAZ, 2014, p. 168).  
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3.3 A compreensão filosófica ou transcendental do psiquismo  

 

 

No tocante à reflexão filosófica acerca da estrutura psíquica do homem, encontram-se 

duas aporias: a histórica e a crítica. A aporética histórica representa, no desenvolvimento da 

antropologia cultural, da história das religiões e da fenomenologia religiosa, o problema do 

psiquismo como questão da dualidade estrutural psyché e sôma (ANDRADE, 2016, p. 56). 

Por isso, “a aporética histórica em torno do problema do psiquismo indica uma via de acesso 

obrigatório na busca da resposta à questão ‘o que é o homem?’” (VAZ, 2014, p. 196).  

 

Seus estágios principais são a concepção de psyché na filosofia clássica, o 

encontro entre a concepção clássica e a tradição bíblico-cristã e os problemas 

daí resultantes, finalmente o problema da “alma” no racionalismo e no 

empirismo modernos e o aparecimento de uma ciência do psiquismo sem 

“alma”, paradoxalmente denominada Psicologia. (VAZ, 2014, p. 196).  

 

A aporética crítica, por sua vez, reside na tensão ou oposição entre psyché e sôma e na 

tensão ou oposição entre psyché e noûs. O psiquismo não define a presença imediata do 

homem no mundo. A presença psíquica, de fato, é mediatizada pela presença somática, que 

permite, assim, o estabelecimento entre o sujeito e o mundo (VAZ, 2014, p. 196).  

O momento eidético na compreensão filosófica do psiquismo se define pela “posição 

mediadora entre a presença imediata no mundo pelo ‘corpo próprio’ e a interioridade absoluta 

(ou a presença de si a si mesmo) pelo espírito” (VAZ, 2014, p. 197). A ilimitação tética, por 

sua vez, representa o momento em que “o domínio do psíquico é referido formalmente à 

pergunta ‘o que é o homem’, sendo que a aporia se mostra aqui na oposição entre a unidade 

do Eu que se interroga sobre si mesmo e a pluralidade das formas de consciência psicológica” 

(VAZ, 2014, p. 196). “Desse modo, a categoria do psiquismo deve exprimir, no discurso 

filosófico que tem por objetivo o ser do homem, ou na ontologia do ser-homem, a 

suprassunção dialética do que é dado, ou da natureza do psíquico [...] no discurso da 

Antropologia filosófica [...]” (VAZ, 2014, p. 197-198).  

 

O psíquico se apresenta, pois, como domínio de uma presença mediata do 

homem no mundo e como primeiro momento da presença do homem a si 

mesmo, presença essa mediatizada pelo mundo interior do próprio 

psiquismo. Podemos dizer, portanto, que estruturalmente o psiquismo é o 

sujeito exprimindo-se na forma de um Eu psicológico. (VAZ, 2014, p. 198). 
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Assim, a partir do movimento de limitação eidética e ilimitação tética, as seguintes 

proposições se verificam: o homem é o seu psiquismo, pois este é um momento categorial da 

sua constituição antropológica, e o homem não é o seu psiquismo (DAL POZZO, 2014, p. 38), 

pois o sujeito reconhece que “sua amplitude transcendental ultrapassa os limites do eidos do 

psíquico, definido em sua oposição ao somático” (VAZ, 2014, p. 199).  

 

 

3.3.1 O tempo e a morte na ontologia do ser humano 

 

 

A conclusão do nível da compreensão transcendental do psiquismo acontece com uma 

“reflexão sobre o tempo e a morte no horizonte da ontologia do ser humano considerada desde 

o ponto de vista de suas categorias estruturais” (VAZ, 2014, p. 200). O corpo situa o homem 

na exterioridade espaço-temporal do mundo, que passa a assumir uma estrutura 

especificamente humana. No psiquismo, porém, “o espaço-tempo se interioriza e o tempo 

tende a prevalecer na medida em que o mundo humano, como mundo interior, se distende 

entre o que foi e o que será” (VAZ, 2014, p. 201). Assim, como espírito, o homem deve 

“suprassumir dialeticamente [...] a exterioridade do corpo e a interioridade do psíquico na 

‘identidade na diferença’ interior-exterior” (VAZ, 2014, p. 200). Portanto, nessa 

suprassunção “deverá estar presente nosso existir no tempo e nosso declinar inelutável para a 

cessão desse existir, isto é, a morte
9
” (VAZ, 2014, p. 200). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 B. Mondin, na obra O homem, quem é ele?, dedica o último capítulo, intitulado Morte e Imortalidade, ao tema 

da finitude da existência humana. Para o filósofo, “o estudo da morte é particularmente difícil, e isso por várias 

razões. Antes de tudo porque faz parte do problema da vida, que é já em si mesmo um problema muito árduo. 

Em segundo lugar, porque dela se deve falar sem tê-la experimentado, dado que quem a experimentou não pode 

mais falar dela. Em terceiro lugar, pela quantidade de respostas contrastantes e contraditórias que já existem a 

respeito” (MONDIN, 1980, p. 306). Ratificando o pensamento de Lima Vaz, Mondin dirá que “contra a morte 

não há o que fazer. Nem o ouro, nem a espada, nem a astúcia a podem derrotar. Contra a morte, antes ou depois, 

mesmo o melhor jogador deve dar-se por vencido” (MONDIN, 1980, p. 322). Vê-se, portanto, que a morte é um 

dado inelutável e iminente, apresentando-se como tema e problema da Antropologia Filosófica. “[...] a morte, 

sendo um evento biológico inscrito por antecipação na estrutura do ser vivo que é o homem, mostra-se, na 

verdade, como um evento ontológico ou como simples dissolução na oposição dialética entre o somático e o 

psíquico que define o nosso ser-no-mundo. Essa oposição que [...] é suprassumida pelo espírito é igualmente 

dissolvida pela morte”. (VAZ, 2014, p. 201). 
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4 O ESPÍRITO COMO ESTRUTURA FUNDAMENTAL DO HOMEM 

 

A categoria do espírito
10

, na estrutura ontológica do ser humano, pelo discurso da 

Antropologia Filosófica, representa o nível em que o homem se abre, necessariamente, para a 

transcendência (ANDRADE, 2016, p. 59). 

 

Este nível antropológico é o mais profundo de sua unidade estrutural, e ele 

[o espírito]  contém a abertura para a estrutura de relação, ou seja, abertura 

para o Outro: seja o outro relativo da relação de intersubjetividade, seja o 

Outro absoluto da relação de transcendência. (ANDRADE, 2016, p. 59). 

 

Se, por um lado, a categoria somática da constituição essencial do homem representa o 

dado imediato da sua presentificação do mundo, pelo espírito, ou interioridade absoluta, o 

sujeito reconhece “o âmago mais profundo de sua unidade, um ser estruturalmente aberto para 

o Outro” (VAZ, 2014, p. 204). Face às inúmeras contestações à legitimidade do discurso 

antropológico-metafísico acerca do espírito, principalmente na filosofia pós-hegeliana 

(ANDRADE, 2016, p. 59), se apresenta como urgentemente necessário mostrar que, sem ela, 

ou seja, sem a categoria do espírito, “o discurso filosófico sobre o homem pende 

abruptamente, partido e inconcluso” (VAZ, 2014, p. 204).  

Isto posto, tem-se que, no nível do espírito, “vemos anunciar-se a noção de espírito 

como coextensiva ou homóloga à noção de Ser entendida segundo suas propriedades 

transcendentais de unidade (unum), verdade (verum) e bondade (bonum)” (VAZ, 2014, p. 

204). Dessa forma, é possível encontrar nessa noção de espírito o ponto de convergência e 

diálogo entre a Antropologia filosófica e a Metafísica. Considerando a relação de finitude 

inerente ao ser humano, observa-se que é pelo espirito que o homem “participa do Infinito ou 

tem indelevelmente gravada em seu ser a marca do Infinito”, pois “é em sua estrutura 

espiritual [...] que o homem se mostra um ser de fronteira, passando por ele a linha do 

horizonte que divide o espírito e a matéria” (VAZ, 2014, p. 205).  

Antes, porém, de se tratar os três níveis de compreensão do espírito, vale apresentar as 

formulações pelas quais a noção de espírito passou e as quais, inclusive, se fazem presentes 

na história da filosofia.  

                                                           
10

 Segundo Andrade (2016, p. 58), “A categoria do espírito [...] irá realizar a tarefa de unificar os polos somático 

e psíquico, porque, segundo Lima Vaz, a unidade do ser humano só pode ser realizada pelo espírito, que 

homólogo à noção de Ser. Apesar da noção de espírito não ser, em si mesma, uma noção univocamente 

antropológica, ela mostra que o ser humano está na fronteira entre o espírito e a matéria. Só no horizonte da 

estrutura espiritual, ou noético-pneumática, será possível assumir dialeticamente a dimensão que vai, de forma 

gradativa, do material ao espiritual”.  
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Na primeira formulação, reconhece-se o espirito como pneûma. Ela é, talvez, a mais 

antiga, da qual todas as demais se derivam. No hebraico, essa palavra, רוח (ruah), significa 

“brisa”, “vento suave”, “sopro” ou “respiração”. Para Kant, por exemplo, espírito designa, 

nos Juízos Estéticos, “o princípio vivificante dos sentimentos” (ABBAGNANO, 2012, p. 

413). Pneûma designa “a natureza do espírito como força vital, como dinamismo organizador 

que é próprio da vida” (VAZ, 2014, p. 206). Vê-se, pois, que essa formulação compreende o 

espírito como ato de ser, conhecer e amar ou como um movimento imanente no homem e do 

homem (ANDRADE, 2016, p. 61).  

A segunda noção, situada especialmente na filosofia pré-socrática e suprassumida no 

pensamento platônico e aristotélico, identifica o espírito como noûs, ou intelecto. Nessa 

perspectiva, o espírito é visto como “atividade de contemplação (theoría), assinalando a 

forma mais alta do conhecimento” (VAZ, 2014, p. 206). O noûs é responsável por exprimir a 

unidade existente entre o espírito e o Uno absoluto, ou seja, a unidade absoluta entre a 

inteligência, ou princípio ativo, e o inteligível, princípio passivo (ANDRADE, 2016, p. 61).  

Já a noção terceira compreende o espírito como logos. Aqui há a ideia de “uma razão 

universal ou ordem universal, que está presente nas origens do pensamento filosófico e pode 

ser considerada mesmo sua matriz primigênia” (VAZ, 2014, p. 206). Isso significa que o 

espírito é responsável pela ordenação inteligível do seres ou ainda como tópos noetón, ou 

lugar do inteligível (ANDRADE, 2016, p. 62). “O espírito é correlativo ao ser como 

totalidade inteligível” (VAZ, 2014, p. 217).  

Por fim, tem-se a noção de espírito como synesis, ou seja, como reflexividade e 

consciência-de-si. A raiz desse tema reside, possivelmente, na interpretação socrática do 

nosce te ipsum. “A reflexividade do espírito como consciência-de-si, já claramente presente 

em Sto. Agostinho, torna-se, a partir de Descartes, um tema dominante da filosofia moderna, 

como filosofia da subjetividade e da autodeterminação do espírito” (VAZ, 2014, 207). Não 

entenda-se, porém, por filosofia da subjetividade uma dimensão egoística e egocêntrica, mas 

como, literalmente, filosofia do sujeito.  

 

 

4.1 A pré-compreensão do espírito 

 

 

A pré-compreensão do espírito se desenvolve sobre o ponto de encontro dos quatro 

aspectos da noção de espírito, a saber: “o espírito como vida [pneûma], como inteligência 

[noûs], como ordem da razão [logos] e como consciência-de-si [synesis]” (VAZ, 2014, p. 
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207). Nela se reconhece o momento em que o homem se faz presente a si mesmo e, por esse 

motivo, se faz presente ao mundo de forma integral e plena (FERREIRA, 2019). Quando o 

homem se reconhece como espírito, há a suprassunção dialética das limitações, 

respectivamente, somática e psíquica, de modo que o estar-no-mundo é suprassumido pelo 

intencionalidade do ser-no-mundo. Reconhecendo, nesse momento, o seu “eu espiritual”, o 

homem, por conseguinte, assume a consciência daquilo que de fato é (ANDRADE, 2016, p. 

62).  

Até esse ponto viu-se que o homem se torna, imediatamente, presente no mundo por 

meio do seu corpo. Na medida, porém, que esse homem reconhece que, sendo um “eu 

corporal”, ele é mais do que o seu corpo, há uma mediação do “eu psíquico”, onde o sujeito se 

interioriza, o que significa, portanto, que o psiquismo é o primeiro nível da interioridade do 

homem. Pois bem, nesse caminho de exterioridade imediata, onde o homem se presentifica 

gestual e fisicamente, e interioridade mediata, em que pelos sentimentos e afetividades o 

sujeito se torna presente no mundo, chega-se a um ponto que corpo e psiquismo são 

suprassumidos num nível que os conserva na sua unidade ontológica (ANDRADE, 2016, p. 

63).  

 

[...] a suprassunção dialética no espírito não é pura supressão da 

especificidade eidética do somático e do psíquico, mas sua conservação na 

unidade ontológica do ser-homem. Ao momento ascendente da dialética que 

traduz a unidade estrutural do homem corresponde o momento descendente, 

ou seja, o momento da imanência do espírito no psíquico e no somático, o 

que torna legítima a designação do homem como espírito-no-mundo. (VAZ, 

2014, p. 208). 

 

Nesse nível, há o aparecimento, ou melhor, o reconhecimento da consciência racional. 

Por essa consciência, existe a objetivação do mundo e da presença do homem no mundo pelo 

espírito. Ao reconhecer, portanto, essa presença espiritual no mundo na forma de razão, dois 

traços fundamentais são definidos. No primeiro, essa presença verifica o objeto, ou seja, o 

mundo enquanto prioridade em-si. Isso significa que “o objeto ou o mundo objetivo ao qual o 

homem se abre por meio desse ato deve ser intencionado em sua existência ideal,  [...] 

transcendendo tanto a sua contingência empiricamente objetiva [...] como a sua contingência 

subjetiva” (VAZ, 2014, p. 210); por outro lado, no segundo traço fundamental dessa 

presentificação, vê-se uma prioridade para-si com relação ao sujeito que, tendo em vista o 

objeto intencionado no primeiro momento, identifica sua reflexividade ou o seu conhecer-se 

no conhecimento do objeto. Se, no primeiro caso, o homem presente de forma espiritual no 
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mundo questiona, diante do objeto, “o que é isso?”, no segundo momento ela questionará “o 

que isso representa para mim?”, ou melhor “como eu afeto e sou afetado por isso?”. 

  

O espírito aparece, pois, em sua pré-compreensão, como uma estrutura 

dialética de identidade na diferença: identidade do ser e do manifestar-se 

espírito [...]; diferença porque a manifestação implica para o espírito-no-

mundo (ou espírito finito) a alteridade do objeto que se manifesta ao espírito 

e no qual o espírito se manifesta [...]. (VAZ, 2014, p. 211).  

 

 

4.2 A compreensão explicativa do espírito 

 

 

Diferente das estruturas somática e psíquica, “a estrutura noético-pneumática não se 

apresenta como objeto de ciência, pois a ela não podem ser aplicados os procedimentos 

metodológicos próprios da ciência” (VAZ, 2014, p. 212). Tendo, porém, em vista que “só 

pelo espírito o homem opera humanamente e produz obras propriamente humanas” (VAZ, 

2014, p. 2013), pela compreensão explicativa do somático e do psíquico é possível obter uma 

compreensão explicativa, em sentido amplo, do ser espiritual do homem, visto que o 

somático e o psíquico “podem ser considerados como expressão do espírito e, como tais, 

podem ser assumidos no dinamismo total da vida humana como ‘vida espiritual’, contraposta 

à simples vida fisiológica e psíquica”
11

. 

 

4.3 A compreensão filosófica do espírito 

 

 

No plano filosófico da compreensão do homem como espírito, tem-se a transposição 

dos limites dos conceitos antropológicos de tal modo que só pelo discurso e pelas categorias 

ontológicas é possível pensar o homem como espírito, posto que esta é uma noção correlativa 

à noção de ser (DAL POZZO, 2014, p. 40). A categoria de espírito tem, por um lado, a 

afirmação do homem como espírito e, por outro, a afirmação da transcendência do espírito 

                                                           
11

 Cf. VAZ, Henrique C. de L. Categoria do espírito. In: ______. Antropologia  Filosófica  I. 12. ed. Loyola: 

São Paulo,  2014. p.  203-238. Nota de rodapé número 28. Vale reiterar que o espírito, entendido como 

identidade reflexiva consigo mesmo, não está submetido à mediação abstrata que é própria do nível da 

compreensão explicativa. Por isso, “a compreensão explicativa ou as ciências do somático e do psíquico 

admitem uma dupla leitura filosófica, sobretudo as ciências do psiquismo: de um lado, enquanto oferecem uma 

compreensão explicativa daquelas estruturas; de outro enquanto, a partir delas, é possível obter uma 

compreensão explicativa, em sentido amplo, do ser espiritual do homem” (VAZ, 2014, p. 2013).  
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sobre o homem. Sendo assim, ela é atravessada, respectivamente, pela tensão entre categoria 

(o homem é espírito) e transcendência (o espírito é mais que o homem)
12

.       

                            

[...] o espírito, como noção transcendental correlativa à noção analógica do 

ser, passa além das fronteiras do homem e obedece ao movimento lógico da 

analogia de atribuição que aponta para o Espírito absoluto e infinito como 

princeps analogatum. Essa transcendência ou transcendentalidade [...] do 

espírito é a origem das dificuldades que se apresentam para a elaboração, no 

nível antropológico, da categoria de espírito. (VAZ, 2014, p. 214). 

 

A partir dos quatro conceitos que constituem a noção de espírito, e que já foram citados 

anteriormente (espírito enquanto pneûma, noûs, logos e synesis), tem-se que esses temas 

“convergem para a oposição dialética primeira e constitutiva da experiência do espírito [...], a 

saber, a oposição entre o em-si do objeto e o para-si do sujeito. Segundo essa oposição, o 

espírito é caracterizado pelo paradoxo do ser-outro na radical identidade consigo mesmo” 

(VAZ, 2014, p. 215).  

Isso significa que, no movimento reflexivo ou de consciência-de-si, o homem, pela 

dimensão transcendental, se reconhece ligado ao Espírito absoluto e, pela dimensão 

categorial, identifica sua finitude, que tem diante de si, ao mesmo tempo, a objetividade do 

mundo e a subjetividade do Outro (DAL POZZO, 2014, p. 44). “Portanto, a consciência-de-si 

não se dá, no espírito finito, como identidade absoluta do Si consigo mesmo ou como reflexão 

absoluta na própria essência, mas é retorno a si a partir da exterioridade da natureza” (VAZ, 

2014, p. 220). Isto posto, pode-se afirmar que a determinação ontológica, essencial, do 

espírito provém da dimensão transcendental, onde o espírito se reconhece como espírito, isto 

é, associado a um princípio Absoluto, e a sua limitação eidética está vinculada à dimensão 

categorial, onde o espírito está voltado para o mundo (DAL POZZO, 2014, p. 43).  

Abre-se, aqui, portanto, as aporéticas histórica e crítica da compreensão filosófica do 

espírito.  

Na primeira, é possível de se reconhecer as vicissitudes aporéticas pelas quais a noção 

de espírito passou ao longo da construção do pensamento filosófico, sendo ora rejeitada em 

detrimento da matéria, ora absorvida na esfera da psyché, ora relegada ao plano da 

transcendência e desvinculada da experiência humana (VAZ, 2014, p. 222-226). Em suma, 

segundo as grandes linhas da aporética histórica, é possível distinguir a dimensão do espírito 

                                                           
12

 Para Dal Pozzo (2014, p. 40), “Segundo Lima Vaz, por essa noção de espírito, o homem vai além dos limites 

do conceito antropológico e faz com que ele se abra ao Infinito e participe dele. Assim, sua pertença ao discurso 

antropológico só é possível a partir de uma ‘analogia de atribuição, na qual o princeps analogatum é o espírito 

Infinito ou Absoluto e o espírito, no homem, é o analogatum inferius’”.  
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como Inteligência ou Razão, e como Vontade ou Liberdade (FERREIRA, 2019). Como 

Inteligência, a noção de espírito passou do problema da Ideia, na antiguidade, onde a mesma 

girava em torno do conhecimento intelectual, ao problema do sujeito na modernidade, quando 

o cognoscente tornou-se o centro gravitacional da reflexão do espírito, até o problema da 

linguagem no pensamento contemporâneo, que “tende a colocar no centro do problema do 

conhecimento as estruturas de significação lógico-linguísticas que sucedem à Ideia da 

filosofia antiga e ao Sujeito da filosofia moderna” (VAZ, 2014, p. 223-224); com relação à 

Vontade, a aporética histórica aborda o espírito enquanto princípio de liberdade a partir de 

três grandes temas: o primeiro tratando, na filosofia antiga e medieval, da libertação dos 

determinismos e constrangimentos aos quais o homem se vê submetido pelo seu destino, do 

poder despótico com vistas à liberdade política e do pecado na perspectiva da soteriologia 

cristã; o segundo, na filosofia moderna,  propondo a liberdade como autonomia (aqui se pensa 

a liberdade como possível aos seres dotados de razão e vontade (Wille), onde a primeira dá a 

lei a essa última); e o terceiro, por fim, tratando da liberdade como estrutura, no pensamento 

contemporâneo, entendendo-se por estrutura a dimensão cultural, social e comportamental dos 

povos. Em suma, “a aporética histórica do espírito impõe-nos assim o imperativo 

filosoficamente indeclinável de pensar o espírito no homem” (VAZ, 2014, p. 226).  

Na aporética crítica, por sua vez, definem-se os termos “dessa intensão de pensar o 

espírito como categoria antropológica” (VAZ, 2014, p. 226) a partir dos momentos eidético e 

tético.  

O momento eidético é marcado pelas tensões, de um lado, entre o transcendental e o 

categorial na estrutura do espírito enquanto finito e, de outro, entre o espiritual e o 

psicossomático na relação do espírito enquanto humano (FERREIRA, 2019). Em suma, esse 

momento apresenta o eidos do espírito humano “enquanto finito e mundano, situado entre a 

universalidade absoluta do espírito enquanto tal, coextensivo ao ser, e a particularidade da 

estrutura psicossomática pela qual o homem se insere no espaço-tempo do mundo” (VAZ, 

2014, p. 228).  

Por sua vez, o momento tético vê-se obrigado a superar o “paradoxo da autoafirmação 

ou da autoposição e no qual está presente a possibilidade do autointerrogar-se ou do pôr-se a 

si mesmo em questão” (VAZ, 2014, p. 228). Vale destacar que, nessa interrogação, o homem 

se compreende como ser racional (animal rationale) e livre (liberum arbitrium)
13

, ou seja, 

                                                           
13

 Padre Vaz apresenta a ideia ocidental contemporânea acerca do homem como sendo, mormente, fundamentada 

sobre o aparato teórico da Antiguidade e da tradição bíblico-cristã, isto é, do homem como ser racional e como 

ser de livre arbítrio. Segundo ele, esse ideia antropológica, no Ocidente, “exprime o homem por meio de duas 
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compreende-se como espírito. “A razão é acolhimento do ser, a liberdade é consentimento ao 

ser” (VAZ, 2014, p. 229-230), ou, em outras palavras, pela razão o sujeito se compreende 

como ser espiritual e, pela liberdade, permite-se ser espiritual. “À presença intencional do ser 

no espírito pela inteligência [razão], segue-se necessariamente o consentimento do espírito ao 

ser real pela vontade [liberdade]” (VAZ, 2014, p. 231).  

Finalmente, a dialética do espírito no homem assinala a articulação dos discursos de 

todas categorias precedentes
14

. Vale recordar que, na categoria do corpo próprio, o sujeito se 

reconhece no mundo pela figura e pela gestualidade corporais, que o presentificam e 

exteriorizam imediatamente; na categoria do psiquismo, essas mesmas presentificação e 

exteriorização acontecem pelo imaginário e pela afetividade do homem que, além de corporal, 

é, também, psiquismo. “Na primeira, o sujeito se exterioriza como Eu corporal, na segunda o 

sujeito se interioriza como Eu psíquico” (VAZ, 2014, p. 33).  

 

Por conseguinte, é necessário que a oposição entre o eidético-somático 

(exterioridade da presença imediata) e o eidético-psíquico (interioridade da 

presença mediata) seja suprassumida no nível estrutural em que a 

exterioridade do somático, particularizada no aqui e agora do espaço-tempo 

do Eu corporal, passe na universalidade objetiva do ser, e em que a 

interioridade do psíquico, particularizada no aqui e agora do Eu psicológico, 

passe na universalidade subjetiva do espírito. Nessa síntese, a universalidade 

do espírito é homologada à universalidade do ser: o sujeito ou o Eu é, aqui, 

propriamente o Eu transcendental em sua interioridade absoluta, aberto ao 

ser como objetividade absoluta da Ideia. (VAZ, 2014, p. 233-234).  

 

Sendo assim, a dialética do espírito expressa a unidade estrutural corpo-psiquismo-

espírito como unidade segundo a forma, que se realiza na relação ativa e dinâmica do homem 

com a universalidade e totalidade do seu ser, afirmado como tal ao percorrer os estágios de 

sua autocompreensão como corpo, psiquismo e espírito (VAZ, 2014, p. 236). À vista disso, 

pode-se dizer que “na passagem dialética ao espírito, a oposição entre mundo exterior e 

                                                                                                                                                                                     
prerrogativas essenciais: como portador de uma razão universal (animal rationale) e como dotado de liberdade 

de escolha (liberum arbitrium)” (VAZ, 2014, p. 159).  
14

 Cabe, neste ponto, a seguinte citação: “Assim, está fechado o círculo dialético: do espírito ao corpo 

(inteligibilidade em si) e do corpo ao espírito (inteligibilidade para-nós). No entanto, a circularidade dialética só 

é possível porque o espírito, estando presente ao fim do percurso, está presente em seu início pela função 

mediadora do sujeito [...]” (VAZ, 2014, p. 238). Isto posto, destacamos que a interioridade absoluta 

experimentada na categoria espiritual da estrutura do homem não se esgota no sujeito, antes o abre para o Outro 

num plano transcendente. Em outras palavras, o homem se interioriza não para encerrar-se em si mesmo, mas 

para tornar-se plenamente aberto à dinâmica relacional consigo mesmo, com os outros homens, com a natureza e 

com o Totalmente Outro, posto que “o mundo no qual o homem existe pelo espírito é o mundo da linguagem ou 

das formas simbólicas: nele se desdobram nossas três dimensões do nosso ser-no-mundo: o Eu 

[pessoal/ontológico], a Sociedade [interpessoal/político] e a Natureza [universal/ecológico]” (VAZ, 2014, p. 

212). Sendo assim, a unidade estrutural do homem comporta uma circularidade dialética, isto é, um progresso 

ascendente do somático ao noético-pneumático e um retorno descendente do noético-pneumático ao somático. 
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mundo interior é negada pela síntese entre exterioridade e interioridade”, visto que, nessa 

síntese, “o espírito se manifesta em seus dois momentos de razão e liberdade: a razão é a 

interioridade absoluta do sujeito em sua identidade formal com a exterioridade absoluto da 

Ideia” e, por outro lado, “a liberdade é igualmente interioridade absoluta do sujeito em sua 

identidade formal com a exterioridade absoluta do Bem” (VAZ, 2014, p. 238).  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O homem é corpo, psiquismo e espírito, estruturalmente falando, mas ele não se esgota 

nessas categorias ontológicas e nem se limita a uma mera constituição somático-psíquico-

espiritual.  

 

Como unidade, o homem é pessoa. A pessoa aparece, assim, como ato total, 

que opera a síntese entre as categorias de estrutura e as categorias de relação 

por meio de seu desenvolvimento existencial, ou seja, de sua autorrealização. 

A ideia de um humanismo personalista é, portanto, a palavra final da 

Antropologia filosófica. (VAZ, 2014, p. 174). 

                                            

Ao investigar a história do desenvolvimento da ideia de homem no Ocidente, 

“percorrendo as vicissitudes teóricas de sua transmissão ao longo daquela que constitui a 

tradição viva da filosofia” (VAZ, 2014, p. 27), constata-se que os modelos antropológicos 

elaborados pelas mais diversas culturas, nos mais variados contextos históricos, culturais e 

religiosos, “não só se sucederam ao longo da história da filosofia, mas se interpenetraram e 

complementaram, de modo a constituir uma certa ideia de homem que passou a ser um dos 

elementos constitutivos da nossa cultura” (VAZ, 2014, p. 159).  

 

Uma Antropologia integral deve tentar uma articulação [...] que não ceda ao 

reducionismo e não contente com simples justaposição, mas procede 

dialeticamente, integrando os três polos da natureza, do sujeito e da forma 

na unidade das categorias fundamentais do discurso filosófico sobre o 

homem [...]. (VAZ, 2014, p. 18). 

 

Sendo assim, o trabalho esmerado de Henrique Cláudio de Lima Vaz representa, na 

reflexão antropológica contemporânea, uma filosofia integral e articulada, que se propõe 

superar as ideias reducionistas acerca do homem, acusadas pelo filósofo de forma tão 

veemente em suas obras (DAL POZZO, 2014, p. 23-25). 
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