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INTRODUÇÃO 

 

“O amor explica-me todas as coisas;  

o amor resolve-me tudo,  

por isso admiro este Amor  

onde quer que ele se encontre” 

 

(Karol Wojtyla) 

 

O ato de conhecer é uma característica própria do homem. Ele possui 

um desejo intenso por conhecer as coisas que o cercam e de conhecer a si. 

Mesmo ele querendo negar esse ato, naturalmente acabará conhecendo algo 

externo ou interno a si mesmo. Os sentidos dos homens, suas experiências, 

sua consciência e por fim, seus atos se encarregarão de fazer com que ele 

conheça. Mas por que ele conhece?  

Primeiramente, o conhecer, por si, está intrinsecamente relacionado à 

verdade, por isso, será sempre um saber sobre a verdade daquilo que está 

disponível para ser conhecido. Voltar-se para a verdade das coisas é entender 

a essência das mesmas, é entender suas reais necessidades, não apenas 

restringindo (ou reduzindo) as coisas ao sentido pragmático, mas compreendê-

las num mundo de relações e vivências. Então, é a busca pela verdade, o 

motivo principal que o homem conhece e pode chegar à sua essência. 

No exercício de cognição do próprio homem, nos deparamos com 

algumas formas de pensamentos diferentes, como, por exemplo, a filosofia 

personalista que é uma ramificação da antropologia filosófica. A respeito das 

formas de pensamentos diferentes sobre o homem, o filósofo Max Scheler 

afirmará, na introdução de seu ensaio antropológico “A posição do homem no 

cosmos” que o ser humano é concebido de muitas formas. O filósofo, ao se 

questionar sobre a palavra homem, encontra três respostas que não se 

relacionam, as quais pertencem a três esferas antropológicas diferentes: uma 

antropológica científico-natural, uma filosófica e outra teológica.  
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Scheler (2003) acredita que tais pensamentos tradicionais não possuem 

uma ideia una de homem, onde muitas tentativas como as das ciências 

especiais, por mais valiosas que possam ser, devido sua pluralidade, acabam 

mais obscurecendo a essência do homem do que a iluminando. Para Scheler, 

a filosofia personalista tenta resolver também esse embate dos pensamentos 

tradicionais sobre a ideia do homem, visando uma base ampla por meio de 

pontos referidos à essência do homem em comparação com os demais seres 

vivos e sua posição metafísica peculiar. 

Iremos então nesse estudo adentrar na filosofia personalista segundo o 

pensamento de Karol Wojtyla
1
, para assim conhecer algumas características 

da relação entre experiência e consciência humana. Essa relação é de 

fundamental importância para a compreensão do homem como pessoa. A obra 

nuclear de nosso estudo será Persona y Accíon do referido filósofo. 

Portanto, com a finalidade de entendermos a relação entre experiência e 

consciência humana segundo o personalismo wojtyliano, primeiramente será 
                                                           

1
 Segundo López (2008), além da contribuição do Papa João Paulo II, no aspecto de seu 

trabalho como o sucessor de Pedro, devem ser consideradas outras, como a contribuição 

filosófica e artística. Não é difícil ver que o Papa era um homem multifacetado e que suas 

qualidades e atividades não são facilmente encontradas simultaneamente nas pessoas 

comuns. Em 13 de outubro de 2003, Giovanni Reale disse, ao apresentar o livro de Karol 

Wojtyla, Metafísica della Persona, que o Papa como poucos havia manifestado "aquelas três 

maneiras que Hegel viu como as supremas categorias do espírito absoluto, nomeadamente 

através da "arte", a "filosofia" e "religião”. Com efeito, em primeiro lugar, Karol Wojtyla desde os 

dezesseis anos abriu-se para a experiência artística como fator fundador do pensamento e da 

ação, por meio do Teatro Rapsódico desenvolvido pelo seu professor e amigo Mieczyslaw 

Klotarczyck. Aos vinte e três anos Wojtyla enfrenta pela primeira vez o estudo da filosofia 

através de um texto escrito por um membro da escola tomista-transcendental de Louvain: 

Kazimierz Wais. Só de maneira posterior ele entrará em relação com o tomismo existencial de 

autores como Etienne Gilson e Jacques Maritain. Precisamente neste caminho, o problema da 

subjetividade emerge como um desafio de compreender a partir da metafísica do ser. Wojtyla 

então realiza uma dupla visão crítica: por um lado, aos trinta e trê anos revisa os limites e 

alcances temáticos e metodológicos da filosofia moral temática de Max Scheler. Por outro lado, 

dos trinta e quatro aos quarenta anos, em diversos ensaios, reconhece explicitamente o valor 

da metafísica tomista, mas também destacou algumas falhas devido a sua forte abordagem 

cosmológica e objetivista. Estas avaliações serão aprofundadas em artigos especulativos, a 

ponto de possibilitar o desenvolvimento de duas grandes obras: “Amor e responsabilidade” e  

“Pessoa e ação”. Não pode ser ignorado que o principal motivo que revigora e dinamiza a vida 

de Karol Wojtyla é seu encontro com o acontecimento cristão. Muito tem sido escrito sobre este 

assunto, até mesmo pelo próprio Santo Padre Bento XVI. Na visão ética, ritual ou extrínseca do 

cristianismo, o mais fundamental para Karol Wojtyla é que Jesus é uma pessoa viva que se faz 

encontro; e o encontro é suscitado através de uma conpanhia concreta em que nela se 

manifesta a presença do Mistério na história. 



12 
 

 
 

preciso definir o termo pessoa. Assim sendo, no primeiro capítulo será 

levantada uma breve análise sobre o personalismo, para assim entrarmos na 

compreensão de pessoa humana segundo o pensamento de Wojtyla. Veremos 

também que o filósofo afirmará que os atos da pessoa a colocam na 

possibilidade de ser conhecida. Tal afirmação para Wojtyla é a chave de 

compreensão da pessoa humana. 

Ainda no primeiro capítulo, buscaremos entender algumas 

características da experiência humana em relação às suas vivências, para 

tanto, é preciso contar com a experiência da pessoa com ela mesma, com a 

experiência dela com os outros e enfim, contar também com a análise dos 

traços existentes na conexão entre a experiência e o ato humano. 

No segundo capítulo, entraremos na investigação da consciência. Este 

termo possui interpretações e correntes de pensamento diversos; por esse 

motivo, destacaremos especificamente nesse estudo a investigação 

fenomenológica da consciência, e por causa dessa escolha discorreremos 

sobre algumas características da consciência segundo a fenomenologia 

husserliana. Tal escolha se dá pelo fato de ela melhor representar a concepção 

clássica da fenomenologia. Com isso, neste capítulo serão demonstrados e 

problematizados alguns pontos entre o pensamento Wojtyliano a 

fenomenologia clássica, para também aprofundar algumas características da 

consciência próprias à filosofia de Karol Wojtyla. 

Para aprimorar este estudo, no terceiro capítulo entraremos de fato em 

seu objetivo central, ou seja, nas implicações da relação entre a experiência e 

consciência humana, como ela influenciará na vida e na ética da pessoa 

humana. Por esse motivo, neste capítulo ressaltaremos alguns pontos 

fundamentais, como a vontade e a relação com os valores na autoconsciência; 

e também o modo como esta relação influenciará na decisão e no juízo da 

pessoa. Também veremos como estas relações dão caminho a temas como a 

felicidade da pessoa e o amor. 

Como conclusão, será constatada a importância da análise sobre a 

relação entre experiência e consciência, levando em conta a pessoa em sua 

ação. E também serão propostos, a partir dos fundamentos teóricos presentes 
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no personalismo de Wojtyla, possíveis estudos a serem feitos, como dar 

continuidade nos estudos antropológicos, aprofundar na análise da vida ética 

da pessoa e também na própria hermenêutica. 
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1 A EXPERIÊNCIA HUMANA NA ANTROPOLOGIA PERSONALISTA DE 

KAROL WOJTYLA 

 

 

1.1 O PERSONALISMO  

 

O filósofo humanista Jacques Maritain (apud CHAIGNE, 1969) afirma 

que o personalismo surgiu como uma escola ou doutrina própria em reação a 

erros opostos, mas dialeticamente unidos: o individualismo e o totalitarismo. A 

ideia da palavra pessoa de certa forma inspirava a uma precisa e esperada 

resposta à esses dois erros.  

Mas, apesar de ter surgido como reação aos erros individualistas e 

totalitaristas, conforme Maritain (apud CHAIGNE, 1969), a corrente 

“personalista” não permaneceu neste aspecto reativo, pois há, de fato, 

doutrinas personalistas que nem sempre têm em comum com a palavra 

pessoa, tendendo à regimes ditatoriais ou anarquistas. Portanto é possível 

pensar que o personalismo em questão é mais uma aspiração personalista do 

que uma doutrina.  

Essas aspirações buscam um caminho para além do fascismo, do 

comunismo e do mundo burguês. Emmanuel Mounier (apud CHAIGNE, 1969) 

afirma que elas buscam de forma instantânea definir, em meio à concepções 

globais e parcialmente desumanas da civilização, o conjunto de elementos 

incipientes que possam dar suporte à uma civilização devota à pessoa 

humana. Para isso, foi preciso nivelar dois caminhos: a crise espiritual, própria 

do homem clássico europeu aparecido com a burguesia; e a crise das 

estruturas, na qual o Estado procura seu lugar em meio à força do 

enlouquecimento econômico e da força da ciência. 
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1.2 ASPECTOS DA FILOSOFIA PERSONALISTA 

 

O personalismo possui uma filosofia própria: a filosofia personalista. 

Segundo Scheler (2003), esta filosofia é uma ramificação da antropologia 

filosófica que tenta resolver também esse embate dos pensamentos 

tradicionais sobre a idéia do homem, visando uma base ampla por meio de 

pontos referidos à essência do homem em comparação com os demais seres 

vivos e a sua posição metafísica peculiar. 

Emmanuel Mounier (apud CHAIGNE, 1969) percebe que a filosofia 

personalista possui um princípio de imprevisibilidade, ela tende a se afastar de 

qualquer desejo de sistematização definitiva. A esse respeito, ele acredita que 

o que faz o personalismo se tornar por vezes incompreensível é o fato de 

procurarem nele um sistema, enquanto na verdade ele é perspectiva, método e 

exigência. 

Enquanto perspectiva, a filosofia personalista se opõe ao idealismo
2
 e ao 

materialismo abstrato
3
 por meio de um realismo espiritual, cujo esforço 

contínuo é para reencontrar a unidade fragmentada por estas duas 

perspectivas.  

Enquanto método, essa filosofia recusa ao mesmo tempo o dedutivo 

apresentado pelos dogmáticos e pelo empirismo inicial realista, acreditando 

que o destino imediato da pessoa está em caminhar na história e fazê-la 

acontecer, considerando que as constantes da condição humana não podem 

ser descritas sob a forma de um esquema definitivo. 

                                                           
2
 De maneira geral, o idealismo é concebido por meio de dois significados: o idealismo 

gnosiológico, próprio de várias correntes da filosofia moderna e contemporânea; e o Idealismo 

romântico, que é historicamente determinado pela filosofia moderna e contemporânea. Sua 
posição central é a subjetividade. Opõe-se diretamente ao materialismo. (ABBAGNANO, 1982).  

3
 O materialismo abstrato é tido como uma nova extensão do materialismo histórico de Marx. É 

uma escola filosófica que pensa que o fundamento de todos os fenômenos humanos e da 

própria existência humana são explicados no âmbito do instinto (Freud) e da economia (Marx), 
tornando impotente a fundamentação espiritual e moral. (MOUNIER, 2004). 
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E, por fim, enquanto exigência, a filosofia personalista é exigência de 

engajamento total e condicional. Mounier (apud CHAIGNE, 1969) acredita que 

a pessoa é um ser espiritual que se mantém por sua adesão a uma hierarquia 

de valores que são livremente adotados, assimilados e vividos por um 

engajamento responsável a uma conversão constante, unificando sua liberdade 

e desenvolvendo uma singular vocação. 

Chaigne (1969) diz que, segundo Mounier, a filosofia personalista é 

percebida essencialmente na prática da pessoa no mundo da natureza e dos 

homens, é a realização da pessoa no seio de uma civilização. A civilização 

personalista possui estruturas que orientam a realização da pessoa e de cada 

uma que a compõe reconhecendo naturalmente as ações coletivas, 

possibilitando que cada pessoa possa alcançar o máximo de iniciativa, de 

responsabilidade e de vida espiritual, ou seja, que a pessoa tem a possibilidade 

de viver como pessoa. Tal pensamento considera o homem como um ser 

subsistente e autônomo, essencialmente social e comunitário, um ser livre, 

transcendente e com um valor em si mesmo que o impede de se tornar em um 

mero objeto. O homem é também um ser moral, capaz de amar, de atuar em 

função de uma atualização de suas potências e afinal de se definir 

considerando sempre a natureza que o determina. 

 

 

1.3 A FILOSOFIA PERSONALISTA EM WOJTYLA 

 

Karol Wojtyla se apropria dos conceitos base da filosofia personalista 

para auxiliar na fundamentação de seu pensamento antropológico. Deste 

ponto, será possível encontrar dois elementos básicos no pensamento 

wojtyliano: “o homem como pessoa e o amor-doação que, só este último, 

tornará o homem verdadeiramente pessoa” (SILVA, 2005). A antropologia de 

Karol Wojtyla é tida como personalista. Por esse motivo, seu pensamento tem 

por característica principal a ênfase na pessoa. Para Wojtyla (SILVA, 2005), o 

termo pessoa substitui o conceito de indivíduo. O ser humano não pode ser 

reduzido a um indivíduo da espécie, pois há algo mais de pleno da perfeição do 
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ser, cuja expressão se encerra no termo pessoa. Nesse sentido, Paulo C. Silva 

destaca o seguinte no pensamento wojtyliano: 

 

Karol Wojtyla rejeita o individualismo, porque enclausura o ser humano em 
si mesmo, e o coletivismo (totalitarismo), que dilui o homem na coletividade, 

porque o torna impessoalizante. A pessoa humana não pode ficar perdida 
em sua liberdade, nem reduzida a um indivíduo coletivo. A pessoa é 

preservada na participação, por que essa evita a alienação. A criatura 
humana possui, intrínseca à sua natureza, a vocação de conviver com os 
outros no amor. O amor é entendido como o exercício que possibilita ao ser 

humano a plenificação da autopossessão, da auto-realização e do convívio 
humano, de fato, com o seu semelhante. A comunidade é constituída pela 

comunhão de pessoas. (...) A participação, juntamente com a integração e a 
transcendência, evita a coisificação do ser humano. (...) Participar significa 
personalizar-se. (SILVA, 2005, p. 143) 

 

O pensamento de Karol Wojtyla é influenciado por pensadores como 

Max Scheler, Emmanuel Mounier e Tomás de Aquino; por concepções 

fenomenológicas, personalistas e também pela questão metafísica. Tais 

influências acarretaram em uma filosofia própria, cujo olhar visa à 

compreensão do próprio homem no mundo. 

O pensamento wojtyliano se interessa pela análise da integridade do 

próprio homem, significando que, em sua maneira, Wojtyla visa compreender a 

criatura humana procurando integrá-la a todos os elementos que a compõem. 

Sua antropologia busca definir o homem seguindo um fundamento próprio: 

pessoa humana. A partir de então, Wojtyla se “apropria” da análise da pessoa 

humana para compreender o homem. Para Silva (2005) Karol Wojtyla, é na 

revelação dessa pessoa humana que o próprio homem se encontra. Conceber 

o homem como pessoa é inseri-lo em seu próprio mistério, é dar sentido 

existencial a ele. Essa pessoa é um reflexo da interação absoluta divina em si 

mesmo, expressando, nesta interação, a relação entre o “eu” e o “tu”, por meio 

da qual encaminha a pessoa para a solidariedade, para a comunhão e para o 

amor-doação. 

Para Silva (2005), Wojtyla concebe uma estrutura própria para a pessoa 

humana. Seu pensamento, nesse sentido estrutural, não é o mesmo, mas se 

aproxima bastante ao de Emmanuel Mounier (apud CHAIGNE, 1969), que 

primeiramente afirma o homem como não sendo um indivíduo e nem 

personalidade, e sim pessoa humana, isto é, uma presença em mim, o volume 
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total do homem que se divide em três dimensões espirituais: a dimensão 

profunda que encarna a pessoa (encarnação); a vertical que a eleva ao 

universal (vocação) e a horizontal que o leva a comunhão. Silva (2005) entende 

que Wojtyla se apropria dessa ideia estrutural trinitária, incluindo nesta 

estrutura o elemento da ação. Denominando assim as três dimensões da 

pessoa, segundo o aspecto da ação, da seguinte forma: a dimensão da 

consciência com a ação (encarnação); da transcendência e integração na ação 

(vocação) e por fim, a dimensão da participação (comunhão). Essas dimensões 

impedem com que o homem seja concebido como um mero objeto, como 

apenas um indivíduo, ou como um ser coletivista.  

No que se refere à ação, Silva (2005) considera que a pessoa, por meio 

da ação obterá um momento essencial em sua formação e compreensão, pois 

o ato humano é aquilo que está como referência para o seu próprio 

conhecimento. O ato humano traz para a luz a pessoa, pois manifesta aquilo 

que está encarnado, que está na interioridade do ser humano. 

Na dimensão da consciência com a ação Wojtyla (1982) falará a respeito 

de dois aspectos que a complementarão, são eles: atuação consciente e a 

consciência de atuar. A partir desses dois pontos, o filósofo perceberá que o 

conceito de atuação consciente conduz a levar em conta o aspecto da 

consciência em uma ação, e que por meio desta condução o homem poderá ter 

acesso à experiência e ao conhecimento de si. 

Em relação à dimensão da transcendência, o pensamento wojtyliano 

conduzirá para a autotranscendência. Silva (2005) destaca os seguintes 

aspectos desse pensamento: é possível se encontrar dois tipos de 

autotranscendência, que são a autotranscendência horizontal e a vertical. A 

horizontal se refere ao momento em que uma pessoa vai além de seus próprios 

limites em direção a algum objeto. E a autotranscendência vertical é resultante 

da estrutura de autogoverno (governar-se a si) e autoposse (ter posse de si) da 

pessoa, o sujeito não somente transcende, mas vai além de si, até algo como 

um ser livre. 

Segundo Silva (2005), a unidade se representa de forma plena por meio 

da integração. Ela se processa na subjetividade (unidade subjetiva) e se 
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manifesta quando a transcendência se encontra vinculada a um autogoverno e 

autopossessão. E será na transcendência unida à integração que se explicará 

a experiência do compromisso pleno da pessoa com a ação. A dimensão da 

integração é o reflexo da relação entre a ação e a autotranscendência. Na 

integração, o homem intensifica o conhecimento de si se convertendo, assim, 

suas ações em características pessoais. 

A dimensão da integração conduzirá o homem para outra: a 

participação. Nela se apresentará a comunhão como sendo o fruto da relação 

entre a encarnação e a vocação. A realização do homem para Wojtyla (apud 

SILVA, 2005), está justamente na busca pela plenificação da relação entre 

essas três dimensões. A participação revela, na consciência, o próximo, pois 

considerando a pessoa como um ser relacional, o conhecimento do próximo 

possibilitará integrá-la existencialmente numa comunidade efetivamente 

humana.  

 

 

1.4 ENTENDER O QUE É PESSOA E O QUE É PESSOA HUMANA 

 

Antes de iniciar um aprofundamento na compreensão da pessoa 

humana, é preciso também passar pelo entendimento do que vem a ser 

pessoa. O termo “pessoa” (ABBAGNANO, 1982) advém do grego prósopon 

que significa máscara, no latim, significa persona. Essa máscara, para os 

gregos, está equivalente ao sentido do personagem, e seguindo este mesmo 

sentido o termo pessoa foi introduzido na linguagem filosófica pelo estoicismo 

popular para indicar as funções que o homem representava na vida, como 

podemos perceber nas funções citadas por Epiteto: “... que tu representes a um 

mendigo... a pessoa de um coxo, de um magistrado, de um homem comum” 

(ABBAGNANO, 1982, p 730).  

Desse conceito de função, é possível apontar para a questão da relação, 

pois toda a função está sempre em relação a algo, logo esse termo “pessoa” 

passou a ter fortemente a conotação de um ser relacional. Na filosofia 
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aristotélica, essa relação estava acidentalmente adicionada à substância da 

coisa.  

No que se refere ao pensamento cristão, a partir de 325 d.C. a fim de 

evitar o significado de pessoa como máscara, e como um acidente adicionado 

à substância adotou-se a palavra grega hipóstasis, ao invés de prósopon. O 

filósofo Plotino (ABBAGNANO, 1982), que influenciou no pensamento cristão 

da época, usou o termo hipóstasis para determinar as três substâncias 

principais do mundo inteligível: o Uno, a Inteligência (nous), e a Alma. No latim, 

a tradução desse termo é substantia. Na discussão cristã, hipóstasis passou 

então a designar a substância individual, ou seja, exatamente a própria pessoa, 

não tendo o caráter relacional como um acidente, mas sim como a própria 

substância. 

Deste modo, é possível deduzir que o termo pessoa não está 

necessariamente relacionado ao ser humano (ABBAGNANO, 1982). A 

definição basilar sobre pessoa para a teologia escolástica surgiu sob influência 

de discussões filosóficas e cristológicas do séc. IV, às quais Boécio (apud 

ABBAGNANO, 1982) afirma a pessoa como “naturae racionalis individua 

substantia”
4
 por esse motivo, é possível referir-se a Deus como a pessoa 

divina, ou seja, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

Entretanto, São Tomás, ao elucidar o dogma trinitário, revalida o 

significado do conceito da palavra “pessoa” como sendo de relação, mesmo 

afirmando simultaneamente a substancialidade da relação do Deus Uno e 

Trino: 

 

Assim como a divindade é Deus, assim a paternidade divina é Deus Pai, que 
é pessoa divina: portanto, a pessoa Divina significa a relação enquanto 

subsistente; isto é, significa a relação na forma da substância, que é a 
hipóstase subsistente na natureza divina; não obstante que aquilo que 

subsiste na natureza divina outra coisa não é senão a natureza divina 
(AQUINO apud ABBAGNANO, 1982, p 731).  

 

Segundo essa discussão metafísica, Mondin (1995) afirma que, como 

São Tomás, Wojtyla também acredita que não há um termo melhor para 

                                                           
4
“Substância individual de natureza racional”. (Tradução do autor)  
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qualificar o ser do homem do que concebê-lo como pessoa: “Persona significat 

id qoud est perfectissimum in tota natura, scilicet subsisten in natura racionali”
5
 

(AQUINO apud MONDIN, 1995, p. 25). No sentido comum, para São Tomás, a 

pessoa é, portanto distinção e relação. 

Max Scheler (apud ABBAGNANO, 1982) se vale do termo pessoa para 

destacá-la, de uma forma peculiar, como um ser de relação, mais 

especificamente, um ser de relação com o mundo, e será essa relação que 

definirá essencialmente a pessoa. Desta essência, se verifica o eu que é 

definido pela relação com o mundo externo, o indivíduo pela relação com a 

sociedade e o corpo pela relação com o ambiente. 

Em Wojtyla (apud SILVA, 2005) a pessoa humana tem por si o aspecto 

de destaque dentre os demais seres, apesar disso, não o torna isolado da 

relação com o mundo, da relação de vivência com os demais seres, com outros 

homens (o próximo) e também da relação dele com ele mesmo; pois há uma 

ação de experiências próprias (experiência humana) que o mantém nessa 

relação referida. Tal relação possibilita o homem ter acesso à sua interioridade 

(consciência), por meio da qual permite com que ele dê um significado e 

sentido determinado ao meio em que ele vive.  

 

 

1.5 A EXPERIÊNCIA HUMANA EM WOJTYLA 

 

Como visto na seção anterior, a experiência humana mantém o homem 

na relação das vivências. Nesta seção, iremos nos ater à compreensão desta 

experiência, no que diz respeito ao homem com a experiência de si e a 

experiência de si com os outros e também a relação da experiência humana 

com o ato.  

                                                           
5
 “A pessoa significa aquilo que é perfeito em toda a natureza, a saber, ela subsiste na 

natureza racional”.  (Tradução do autor)  
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Silva (2005) verifica que, para Karol Wojtyla, a experiência humana é 

uma capacidade de cognição, por meio da qual possibilita ter acesso à verdade 

natural e essencial das coisas em si mesmas, captando seus fatos universais e 

inteligíveis. Nesse sentido, o filósofo encontra a chave para fundamentar o 

processo cognitivo da verdade, que é a experiência humana. Para Wojtyla, a 

experiência humana é concebida, de modo mais objetivo, como sendo o 

processo que caracteriza a percepção imediata e direta das coisas.  

O próprio homem terá de si essa experiência (WOJTYLA, 1982). A 

experiência humana é sem dúvida alguma, a mais rica entre as demais 

experiências que se pode ter acesso. Qualquer tipo de experiência que o 

homem faça de uma realidade externa a ele estará sempre associada ao 

próprio eu, em outras palavras, o homem, diante das experiências, tem que 

enfrentar-se consigo mesmo, e, portanto, entra em relação cognitiva com seu 

próprio eu. Dessa relação, a natureza experiencial presente nela é, em certo 

sentido, contínua, mas também que é algo que sempre se renova.  

 

 

1.5.1 A Experiência de Si Consigo Mesmo e a Experiência de Si com os 

Outros 

 

Karol Wojtyla (1982) acredita que a experiência humana pode ser 

interrompida num nível consciente, por exemplo, o sono. A união de todas as 

experiências, segundo o filósofo, independente da intensidade delas, constitui 

um conjunto equivalente à totalidade específica da experiência do homem 

concreto que se resume no eu mesmo. 

No sentido fenomenológico (WOJTYLA, 1982), o conjunto de 

experiências de cada pessoa é formado por um conjunto de sensações ou 

emoções que posteriormente serão ordenados pela mente. Assim cada 

experiência possuirá sua singularidade: produzem algo sempre novo e 

irrepetível, devido a uma sequência de momentos empíricos, cuja denominação 

se encerra na experiência humana. O homem, que é o objeto de toda essa 

experiência, se manifesta através de todos os momentos e concomitantemente 
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está presente em cada um desses momentos. Desse processo concomitante, é 

certo afirmar que a experiência não é produzida em um momento único e, 

somente após esse processo, se pode falar sobre a ação da mente do homem, 

por meio da qual o concebe como seu próprio objeto. 

Ao se conceber também como objeto, o homem toma como base ele 

mesmo como um conjunto real de dados sensoriais e uma sequência de 

conjuntos semelhantes a esses dados. Essa experiência do homem é a 

experiência do eu, ela dura todo o tempo em que se é mantida uma relação 

cognitiva, em que o eu é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto.  

Além disso, Wojtyla (1982) entende que os demais homens também 

serão objeto da experiência desse mesmo eu. A experiência do homem está 

formada pela experiência de si mesmo e de sua relação com todos os demais 

homens, cuja posição, em relação ao sujeito da experiência, é o objeto dela, 

isto quer dizer que esse objeto está em relação cognitiva direta com o sujeito. 

De forma natural, a experiência de uma pessoa não abrange uma relação com 

todos os homens, nem mesmo todos os seus comportamentos, mas está de 

forma necessária limitada a um determinado âmbito mais ou menos reduzido. 

Considerando o aspecto quantitativo da experiência, a mesma possui certo 

valor significativo, ou seja, quanto mais numerosas são as pessoas incluídas 

dentro da experiência do homem, mais importante e mais rico será seu 

resultado. O conhecimento, tendo sua origem na experiência, servirá também 

como meio de multiplicar e completar as experiências. 

Karol Wojtyla (1982) diz que uma questão de grande importância para as 

reflexões sobre o significado da experiência do homem em geral, é que os 

demais homens, enquanto são também objetos da minha experiência, são 

distintos de como sou eu para mim mesmo ou cada homem para si mesmo. E 

Wojtyla por isso deduz que em um destes homens (como sou eu para mim 

mesmo ou cada homem para si mesmo) teríamos de um lado a experiência 

única do homem com ele mesmo e do outro a experiência dele com meu ego 

que aparece.  

Wojtyla (apud SILVA, 2005) considera a experiência do “eu para mim 

mesmo como a experiência interior, por meio da qual o homem enfrenta a si 
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mesmo” numa relação cognitiva com o seu eu e, por conseqüência, como 

experiência única do homem. 

No caso da experiência de uma pessoa quanto aos demais seres 

humanos, Silva (2005) verifica que Wojtyla considera essa experiência como 

sendo exterior. Esses demais homens, por serem objetos da experiência dessa 

pessoa, serão para ela de forma diferente do que são para si mesmos e 

também de cada homem para si mesmo. As demais pessoas serão incluídas 

na experiência que a mim vem de fora. Desta percepção, Wojtyla (1982) 

denomina como a experiência do ego. 

O homem, segundo Wojtyla (1982), será para si mesmo sua própria 

interioridade e exterioridade, ele é o sujeito e o objeto do conhecimento. A 

mútua relação entre a experiência interna e externa (experiência do homem) 

resulta na compreensão que o homem tem de si mesmo. Wojtyla (1982) afirma 

que essas experiências são diferentes, mas não são separáveis. No 

conhecimento integral, elas se fortalecem num efeito de compensação e de 

complementação.  

Mesmo havendo diferenças entre o sujeito e o objeto da experiência, em 

cada caso ocorre a unidade fundamental do eu com o objeto experimentado. 

Temos daí, consequentemente, uma experiência unitária, a qual possui um 

aspecto exterior e outro interior. E por esse motivo é possível afirmar, como 

anteriormente, que a pessoa humana será o sujeito e o objeto do 

conhecimento, isso enquanto tem a experiência da humanidade na forma que 

ela se manifesta ao próprio eu. A respeito desse conhecimento da pessoa 

humana Silva considera o seguinte no pensamento wojtyliano: 

 

E ela tem a experiência de si que deriva da reflexão sobre o próprio ser e 

agir. A experiência externa e interna se iluminam mutuamente. Não se deve 
atribuir significado absoluto a um dos aspectos da experiência do homem. 

Impõe-se reconhecer uma mútua relação. Essa relação se fundamenta na 
mesma experiência, que é a experiência do homem. A compreensão do 
homem resulta da inter-relação dos dois aspectos da experiência. Essa 

inter-relação „serve de base para que possamos edificar sobre o 
fundamento da experiência do homem (de “os atos do homem”) nossa 

concepção da pessoa e da ação‟. (SILVA, 2005, p. 26) 
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Contudo, o filósofo (WOJTYLA, 1982) verifica uma disparidade 

produzida por meio dessas experiências, pois o meu eu se doa a mim mesmo 

como meu próprio ego, e assim, será mais distinta e direta que qualquer 

relação a outro homem que não é o eu mesmo. Essa diferença sempre existirá 

mesmo havendo a mais íntima relação possível com outro ser humano. A esse 

respeito, completa: 

 

Ás vezes, quando nos sentimos muito próximos da outra pessoa, é possível 

achar mais fácil objetivar o que existe e o que é, embora isto nem sempre 
equivalerá a ter uma experiência. (WOJTYLA, 1982, p.6)

6
  

 

Wojtyla (1982) ainda destaca que todos serão objetos de sua própria 

experiência singular e, assim, não existirá nenhuma relação com nenhum outro 

ser humano que possa tomar o lugar da relação da experiência que o sujeito 

tem consigo mesmo.  

Além disso, se tratando de uma relação de experiência externa, é 

possível destacar muitas pistas do conhecimento, que seriam impossíveis de 

se constatar apenas considerando a experiência do próprio eu. Ou seja, a 

experiência externa possibilitará abrir outros caminhos para o conhecimento 

humano, diferentes e complementares à experiência do próprio eu, caminhos 

que esta experiência do eu não alcançaria. Um exemplo destas pistas do 

conhecimento é a diferença existente conforme a proximidade da relação e a 

forma de envolver na experiência de outra pessoa.  

Silva (2005) constata no pensamento wojtyliano que a experiência 

humana não está estritamente relacionada apenas ao empirismo ou ao 

fenomenismo, essa experiência vai além do aspecto sensível. A concepção 

sobre o homem seria reduzida caso fosse compreendido apenas no âmbito dos 

sentidos. A esse respeito Wojtyla afirma: 

 

 

                                                           
6
 Deste ponto em diante, as citações da língua espanhola na referida obra serão todas 

traduções do autor deste estudo. 
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A experiência deveria ser considerada como fonte e base de todo o 
conhecimento sobre os objetos, mas isto não quer dizer que haja uma só 

forma de experiência e que esta experiência seja denominada de “sensível”, 
que pode ser “transcendente” ou “imanente”. Em geral, para os 
fenomenólogos, “experiência” significa o que se dá de forma imediata, ou 

todo ato cognitivo que o objeto não é dado forma direta – “corporalmente” 
(...) Em oposição ao reducionismo empirista, existem, portanto, muitas 

formas de experiência nas quais se dão objetos individuais para que sejam 
tomadas em consideração (...) (WOJTYLA, 1979 apud SILVA, 2005, p. 24). 

 

Como visto nesta citação acima, a compreensão da pessoa humana se 

dá pela cognição da experiência dela com o objeto; há aí uma relação direta, 

cuja natureza se revela no homem como sendo empírica e intelectual (Silva, 

2005). A compreensão é intrínseca à experiência humana, que é um todo 

orgânico, como podemos observar na consideração de Buttglione: 

 

A gnosiologia que Wojtyla pressupõe não é com toda a evidência nem a 

empirista, nem a kantiana. O homem não recebe do externo um puro 
conjunto de sensações que se ordenam, depois, no intelecto. A experiência 
é, para ele, um todo estruturado orgânico, não só no sentido de que ela há 

de se fazer não com sensações isoladas, mas com o objeto do mesmo 
conhecer, mas também no sentido de que os diversos tipos de atos da 

experiência se compõem em um todo estruturado orgânico, que é a 
experiência do homem. (BUTTGLIONE, 1985 apud SILVA, 2005, p. 25).  

 

Wojtyla (1982) verifica que pensar em experiência de uma pessoa 

representa também pensar na experiência humana de todo homem em sentido 

cognitivo. Ele afirma que essa constatação se dá pela participação da mente 

nos fatos da experiência humana, em outras palavras, significa que a 

experiência humana está para todo o ser humano quando a mente interferir, 

caso contrário, sem a interferência da mente, essa experiência não será 

efetivada. A ação da mente, nesse sentido, é fundamental para destacar se 

houve ou não a experiência em qualquer pessoa. 

A ação da mente dá à experiência o caráter novo e próprio para o 

homem em relação aos outros seres, principalmente no que se refere ao 

conhecimento. Como exemplo, Wojtyla (1982), ao dar atenção apenas ao 

aspecto da percepção sensível, entende que a pessoa não conseguirá 

efetivamente encontrar outro meio de cognição que não seja pela própria 

mente; e que somente a experiência sensorial em sua natureza será bem mais 

limitada sem a participação mental dela.  
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Essa experiência sensorial, em Wojtyla (1982), se encontra de forma 

única nos animais. Contudo, deve haver alguma estabilização próxima à da 

mente para esses animais, mesmo quando, na maioria dos casos, seja uma 

estabilização correspondente com a aparência de unidades, como, por 

exemplo, quando um cão ou um cavalo podem reconhecer seu dono e 

distinguí-lo de um desconhecido. A estabilização dos objetos experimentados 

por meio da experiência humana ocorre de maneira essencialmente distinta 

dessa descrita e se realiza através da discriminação e classificação mental. 

 

 

1.5.1.1 A Estabilização Mental no Processo de Cognição 

 

Será por causa desta forma de estabilização mental referenciada no 

tópico anterior que será possível dizer que a experiência que o sujeito tem de 

seu próprio ego, se manterá dentro dos limites da experiência humana e, de 

forma posterior, as experiências vividas poderão se sobrepor entre si 

(WOJTYLA, 1982). Por este motivo, é nesta sobreposição das experiências 

vividas, que acontecerá a constituição toda a base para o desenvolvimento 

cognitivo tanto para a experiência de um homem, quanto para qualquer outro 

homem diferente dele mesmo.   

O filósofo (WOJTYLA, 1982) faz a seguinte classificação: o homem 

interior é o único que pode constituir o eu; o qual se difere do homem exterior 

que é sempre distinto desse eu. Considerando somente o meu próprio eu, os 

demais homens serão somente externos ao “mim”, o que significa que estão 

em oposição à minha interioridade. A esse respeito Wojtyla faz a seguinte 

colocação: 

[...] no conhecimento, de forma geral, estes aspectos se 
complementam e se compensam mutuamente, enquanto que a experiência, 
em suas formas internas e externas, tende a fortalecer, ao invés de debilitar 

estes efeitos de complementariedade e de compensação. (WOJTYLA, 
1982, p.8) 

 

A análise da experiência humana em Wojtyla (1982) o possibilitará fazer 

uma exploração cognitiva, cujo intuito é o de penetrar na estrutura do ser 



28 
 

 
 

humano. O filósofo afirma que a complexidade existente na experiência do 

homem é devida à sua intrínseca simplicidade apresentada. 

 

 

1.5.2 A Experiência e o Ato 

 

A relação entre a experiência da pessoa humana e seu ato é algo de 

fundamental importância para aprofundarmos no entendimento do pensamento 

wojtyliano sobre pessoa, pois será desta relação que Wojtyla chegará à 

conclusão de que a pessoa será compreendida por meio de seus atos. Por 

isso, para entender essa conclusão, será preciso abordar neste tópico, a 

análise sobre o que Wojtyla entende sobre ato e ação humana, se ele faz 

alguma distinção entre esses termos, para assim podermos entrar na 

discussão sobre a relação da experiência humana com o ato.  

Segundo Wojtyla (apud SILVA, 2005), o conhecimento do homem 

permitirá com que o mesmo passe pela experiência humana, cuja influência 

acarretará diretamente em seu próprio ato, no sentido lato. E será por meio 

desses atos que a pessoa se colocará na possibilidade de ser conhecida. Silva 

afirma que, para Wojtyla, enquanto a experiência humana é a chave para 

fundamentar o processo cognitivo da verdade das coisas em si mesmas, o agir 

é a fonte do conhecimento da pessoa e sobre a pessoa. 

Karol Wojtyla (1982), para iniciar um exame sobre o ato da pessoa, opta 

por passar pela compreensão do ato segundo a interpretação tradicional, 

afirmando ser de fundamental importância, mesmo parecendo meramente uma 

questão terminológica. Desta forma, primeiramente ele inicia sua análise 

afirmando só se refere de ato ou ação, para uma atuação deliberada do 

homem e não outra coisa, pois na tradição filosófica ocidental, a ação 

deliberada era tida conforme a expressão latina actus humanus procedente do 

verbo agere, que significa atuar e trabalhar. 

O ato humano, para Wojtyla (1982), fundamenta-se na vontade. O 

conceito de vontade deve ser entendido em relação ao intelecto e por esse 
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motivo a vontade está voltada à racionalidade. Toda ação baseia-se na 

vontade que delibera sobre os fins, portanto toda a ação possui uma intenção, 

uma finalidade consciente.  

Segundo Aristóteles e também São Tomás de Aquino (apud SILVA, 

2005), o ato humano procede de dois pontos: o primeiro procede do 

entendimento geral do ser, no que se refere à sua natureza mutável e 

simultaneamente dinâmica. E o segundo ponto, procede do entendimento da 

teoria da potência e ato (potentia-actus). 

Segundo Reale (2001), na teoria Aristotélica do ser, a relação entre o ato 

e a potência é definida como uma característica dentre os quatro significados 

do ser. São eles: o ser como acidente (ser causal ou fortuito); ser como 

verdadeiro; ser segundo as diferentes figuras das categorias e, por fim, o ser 

segundo ato e potência. O ser segundo a potência e segundo o ato é indicado 

de forma diferente e, de certa forma, oposta. Enquanto o ser do ato é o próprio 

existir do ser, o ser da potência indica o não-ser. A esse respeito Aristóteles 

afirma: 

 

Mas o ato é anterior à potência segundo a substância também noutro 
sentido. De fato os seres eternos são anteriores aos corruptíveis quanto à 
substância, e nada do que é em potência é eterno. A razão disso é a 

seguinte. Toda potência é, ao mesmo tempo, potência de ambos os 
contrários. De fato, o que não tem potência de ser não pode existir em parte 

alguma, enquanto tudo o que tem potência pode também não existir em ato. 
(ARISTÓTELES, 2002, p. 423).  

 

Contudo, o ser em potência, por se apresentar de forma oposta ao ato, 

dependerá do ato como referência, pois tal potência é vista também como a 

capacidade de ser em ato. O ser em potência existe no devir. O ser-em-

potência ou o ser-em-ato são duas formas de se dizer o ser, de forma que esta 

forma pode estar revestida de múltiplos significados, pois estes se estendem a 

todas as categorias
7
 aristotélicas. 

                                                           
7
 Essas categorias representam os significados nos quais o ser está dividido. Esses 

significados podem ser encontrados em uma relação conhecida como a tábua das categorias, 
tais significados são divididos nos seguintes grupos: substância ou essência; qualidade; 

quantidade; relação; ação ou agir; paixão ou padecer; onde ou lugar; quando ou tempo; ter e,  
por fim, jazer. (REALE, 2001) 
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Na tradição aristotélica é feita uma distinção entre ato e ação
8
. Wojtyla 

(1982) tem conhecimento disto, mas não se preocupa em fazer uma clara 

distinção entre ambos, pois, para a investigação da pessoa, não haverá uma 

significação maior entre ato e ação. Por esse motivo, é importante levar em 

conta que tanto o ato humano quanto a ação de forma comum, ainda visam um 

fim, um movimento em direção a algo, de forma precisa, a uma eficácia
9
, por 

meio da qual converterá a atuação em ação da pessoa. 

Dos pontos do entendimento (entendimento geral do ser e do 

entendimento da teoria da potência e ato), Wojtyla (1982) percebe que, na 

ação do homem, há uma potência correspondente a ele que depende de ser 

atualizada por ele. Tal potência compõe o cerne da pessoa humana que é 

irredutível. Ele destaca que na filosofia escolástica o actus humanus é tido 

como exatamente o actus voluntarius
10

. O homem atua de forma própria pelo 

ato voluntário, por meio do qual irá expressar sua liberdade. O ato voluntário é 

um sinal de que há consciência na pessoa. A respeito do termo ato humano 

Wojtyla afirma 

 

No entanto, o termo “ato humano” ou “ação” contém uma interpretação 
determinada da ação enquanto atuar consciente, que está em estreita 

conexão com a filosofia do ser. De modo especial, esta interpretação é 
correta. Explica os fatos da experiência como um todo e se destaca de 
forma muito significativa em tudo o que é essencial neles. (WOJTYLA, 

1982, p.32) 

 

                                                           
8
 Podemos encontrar em Aristóteles (2002) uma distinção entre os significados de ato e ação.  

O termo ato deriva sobretudo de dois pontos: dos movimentos (devir) e da ligação estreita com 

o termo enteléquia, que equivale ao ato final representando a perfeição, a existência final do 

ser relacionado diretamente ao devir, por esta razão, as coisas que não existem, não poderão 

ter o movimento como atributo. O ato equivale ao existir de algo. Já a ação tende a alcançar 

um fim, por exemplo, a ação do emagrecimento tem por fim a magreza, em outras palavras, a 

ação tem por causa o fim visado. Isto quer dizer que o ato, para Aristóteles, possui um 

significado muito mais amplo que a ação, devendo ser entendido em sua correlação com a 

potência. Desse modo, o ser em geral pode ser atualizado por meio da atualização de seu 

devir e enteléquia. A ação, por sua vez, é tratada por Aristóteles na Ética e na Política, onde o 

autor disserta especificamente sobre a atividade humana como teleológica, visando um fim.    

9
 O tema da eficácia será retomado no segundo capítulo deste trabalho. 

10
 A abordagem sobre o tema do ato voluntário permitirá fazer uma correspondência direta com 

relação do homem consigo mesmo e com o outro e que, a partir disso, possibilitará entramos 

na discussão dos valores éticos e na presença do amor. Tais abordagens serão feitas no 
capítulo três deste trabalho. 
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Sendo mais específico, Wojtyla (1982) considera que, para sua 

investigação, o termo ação equivalerá à atuação do homem enquanto pessoa. 

O ato humano não falará da ação enquanto forma específica do devir 

fundamentado na potência da pessoa em seu sujeito. Tanto ato como ação, 

quando estiver se tratando do fenômeno, denotam uma mesma realidade 

dinâmica. Wojtyla entende a ação como um atuar consciente, sendo que, este 

último termo corresponde de alguma forma com o actus voluntarius dos 

escolásticos, pois todo ato que pertence à vontade humana deve ser 

consciente.  

Karol Wojtyla (1982) afirma que, de certo modo, até se poderia incluir ou 

se chegar a outra possível interpretação sobre a ação humana além dessa 

apresentada pela tradição aristotélico-tomista, mas ele não encontra uma 

melhor concepção que sirva para apreender tanto a natureza totalmente 

dinâmica das ações humanas, como também a sua íntima ligação com o ser 

humano enquanto pessoa. Em seu pensamento, ele tenta detalhar ao máximo 

seus pressupostos a respeito do ato, esquadrinhando-os de forma mais ampla 

e retomando-os para analisá-los em seus aspectos distintos. Mas, em nosso 

estudo, continuaremos a levar em conta as concepções aristotélico-tomista, 

pois elas já serão suficientes para fundamentar mais alguns conceitos que 

ainda serão expostos.   

Levando em conta o sentido dinâmico do ato, Scheler (apud 

ABBAGNANO, 1982) afirma que a pessoa se manifesta somente onde é dado 

um poder fazer (potência do ato) por intermédio do corpo e que tal 

manifestação acontece em relação com o mundo. 

Wojtyla (apud SILVA, 2005), diferentemente, busca chegar à estrutura 

ontológica da pessoa humana considerando o homem em sua ação, como ela 

se manifesta imediatamente na experiência e na consciência da pessoa, 

seguindo o percurso do efeito à causa e não da causa ao efeito, que parte dos 

pressupostos da teoria da potência e ato.  

Ao verificar o percurso do homem em sua ação, na filosofia wojtyliana, é 

válido problematizar algumas questões a respeito desse pensamento. Por 

exemplo, a questão de que Wojtyla pode ser considerado um empirista pelo 
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fato de fundamentar sua análise do conhecimento da pessoa do efeito para a 

causa, ou seja, fundamentar suas definições a partir da verificação e análise da 

ação. Por consequência, será possível também pensar na questão de que 

Wojtyla possui um pensamento determinista no que se refere ao 

comportamento das pessoas, tendendo assim a considerá-la em formas de 

julgamentos superficiais, precipitados e no máximo havendo um 

aprofundamento próximo à psicologia behaviorista
11

, ou seja, não priorizando 

uma investigação sobre o conhecimento da essência do ser humano.  

Entretanto, não seria válido conceber, na filosofia de Wojtyla, um 

pensamento determinista no sentido comportamental, mesmo num âmbito 

psicológico. Pois segundo sua antropologia, a análise dos atos humanos vai 

além dos condicionamentos que interferem nas determinações mentais. Essas 

determinações, no caso dos behavioristas, se referem às respostas do homem 

às experiências condicionadas por estímulos os quais possibilitarão ser 

avaliado seu comportamento como sentimentos, emoções e pensamentos. Mas 

em Wojtyla, essas inferências ocorridas na mente não se referem sempre a um 

condicionamento aplicado ao comportamento, mas também à subjetividade 

interferindo na ação humana. Por esse motivo, ao levar em conta também a 

subjetividade, Wojtyla (1982) percebe que a ação permite à experiência um 

acesso ao conhecimento mais profundo do ser, e será por causa disso, que 

esse conhecimento do ser humano superará certas determinações e 

julgamentos. 

 Para Wojtyla (1982), a ação tem a característica de servir como um 

momento particular da apreensão para a experiência. Deste ponto, ele parte 

para uma aproximação com a Fenomenologia, apesar de, num primeiro 

momento, parecer que há uma divergência entre ambos os pensamentos 

                                                           
11

 Não está sendo considerado aqui neste estudo o que Wojtyla pensa a favor ou contra o 

behaviorismo, mas a citação questão levantada foi feita por considerar o behaviorismo o 
referencial de uma análise determinista comportamental em relação às demais correntes da 
psicologia. 

De forma ampla, o behaviorismo é a opinião segundo a qual o comportamento é fundamental 
para a compreensão dos fenômenos mentais. Tal termo se aplica tanto para a o meio científico, 

no que se refere ao behaviorismo científico psicológico ou metodológico, quanto para o 
behaviorismo filosófico no sentido lógico ou analítico (AUDI, 2006) 



33 
 

 
 

devido ao tema da intencionalidade
12

; Wojtyla afirma o contrário sobre essa 

possível divergência, ele diz que seu pensamento encaixa muito bem com a 

Fenomenologia, pois a própria Fenomenologia destaca a unidade dos atos do 

conhecimento humano cujo destaque ele também faz.  

A partir de então, Wojtyla (1982) constata que a experiência está 

intrinsecamente ligada com uma compreensão definida em sentido estrito, que 

consiste numa apreensão intelectual baseada no fato de que o homem atua por 

meio de inumeráveis repetições. Desse ponto ele percebe que, quando se fala 

que o homem atua com todo o seu conteúdo experimental, ele se abrirá para 

ser objeto de explicação enquanto ação de uma pessoa. E é, somente dessa 

forma, que o conjunto total da experiência irá revelar o fato com uma evidência 

característica. A respeito desta evidência, Wojtyla problematiza:  

 

Neste caso, qual é o significado da evidência? Em primeiro lugar parece 

que é índice da capacidade essencial de um objeto para manifestar-se ou 
visualizar-se, que é um rasgo cognitivo característico. Mas, ao mesmo 

tempo, a “evidência” significa que a interpretação do fato de que o homem 
atua, desde o ponto de vista da ação da pessoa – também desde o ponto 
de vista da totalidade da pessoa que atua – , encontra plena confirmação no 

conteúdo da experiência, a saber, no conteúdo do dado “o homem atua” em 
suas inumeráveis repetições. (WOJTYLA, 1982, p.12) 

 

Dessa forma, Wojtyla (1982) destaca que a estreita correlação de 

interdependência e de correspondência semântica (homologia semântica) entre 

pessoa e ação se manifesta na experiência. A ação não é por si um fato 

isolado, mas sim uma sequência que é caracterizada em forma de processo 

que corresponderá a diferentes agentes. Por esse motivo, é que Wojtyla dirá 

que, como a forma de atuação é uma ação (no sentido próprio da palavra) só 

poderá ser atribuída a uma pessoa e a nenhum outro agente. Em outras 

palavras, uma ação pressupõe uma pessoa. A pessoa é então a orientação 

normal nos diferentes campos da reflexão tendo como objetivo o atuar do 

homem como no caso da ética, que trata da ação, que pressupõe uma pessoa, 

a saber, que pressupõe um homem enquanto pessoa.  

                                                           
12

 O tema da intencionalidade e a explicação dessa divergência serão abordados no segundo 

capítulo deste trabalho. 
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A análise wojtyliana visa olhar para a pessoa por meio das suas ações, 

pois através destas, serão constituídos os momentos específicos em que essa 

pessoa em sua singularidade é revelada. Por este motivo, no que se refere ao 

entendimento sobre uma pessoa, uma ação poderá sempre ser posta em 

investigação, pois os atos evidenciarão elementos para o conhecimento sobre 

a pessoa e o conhecimento dela consigo mesma. Devido a essa característica 

própria e singular é que os atos sempre serão únicos. Isto quer dizer que 

mesmo havendo uma proximidade de conhecimento sobre uma pessoa e outra, 

sempre haverá um elemento novo e singular. Wojtyla a respeito disso diz: 

                                                                                                                                                                                                                             
A mesma natureza da correlação inerente na experiência, na mesma 

natureza de atuação do homem, implica que a ação constitui o momento 
específico por meio do qual se revela a pessoa. A ação nos oferece o 

melhor acesso para penetrar na essência intrínseca da pessoa e nos 
permite conseguir o maior grau possível de conhecimento da pessoa. 
Experimentamos o homem enquanto pessoa, e estamos convencidos dele 

porque realiza ações. (WOJTYLA, 1982, p.13) 

 

Nesse sentido, Wojtyla (apud SILVA, 2005) destaca que no homem 

existe uma atuação consciente e uma consciência de atuar
13

. Ambas se 

diferem, a primeira está diretamente relacionada ao sentido atributivo o qual 

indica o dinamismo intencional orientado para os objetos. Já a segunda, está 

para o sentido substantivo cuja referência se volta para a dimensão reflexiva da 

consciência.  

A investigação de Wojtyla se atém mais à consciência substantiva, ou 

seja, à consciência de atuar da pessoa humana; esta é uma característica 

constitutiva da estrutura da pessoa em ação. De acordo com essa estrutura, 

Wojtyla (apud SILVA, 2005) se refere ao agir da pessoa como sendo aquele 

que se encontra, se desenvolve e se completa na presença da consciência, o 

que é de fundamental importância para que ela adquira o conhecimento de sua 

própria ação. Portanto, é válido notar que a consciência para o sentido 

substantivo, se torna presente na ação antes, durante e depois da própria ação 

acontecer. 

                                                           
13

  Apesar de destacada a diferenciação entre a atuação consciente e consciência de atuar, tal  

assunto será retomado no início do segundo capítulo com a finalidade de aprofundar, em 

alguns aspectos do entendimento sobre a consciência para Karol Wojtyla. 
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2 A INVESTIGAÇÃO DA CONSCIÊNCIA NA PESSOA HUMANA  

 

Com o intuito de adentramos mais na compreensão da consciência em 

Wojtyla, daremos prosseguimento ao estudo dos dois pontos apresentados 

anteriormente: a atuação consciente e a consciência de atuar. Também nesse 

estudo perceberemos que a análise wojtyliana da consciência dialoga com a 

concepção de consciência abordada pela Fenomenologia. Husserl é a 

referência dessa abordagem fenomenológica. Por esse motivo também 

destacaremos, neste capítulo, alguns aspectos fenomenológicos sobre a 

consciência segundo Husserl, para problematizá-los junto ao pensamento 

wojtyliano e assim elencarmos mais alguns pontos fundamentais da 

consciência em Wojtyla para este estudo. 

 

 

2.1 O PENSAMENTO WOJTYLIANO SOBRE A RELAÇÃO DA 

CONSCIÊNCIA COM A AÇÃO  

 

A respeito da atuação consciente e a consciência de atuar, Wojtyla 

(1982) diz que o conceito de atuação consciente nos conduz a considerar o 

aspecto da consciência em uma ação, contudo ele não identifica esta 

consciência com precisão. Para tanto, se torna necessário anteriormente 

continuar reconhecendo a diferença entre atuação consciente e consciência de 

atuar, a fim de poder contemplar diretamente o aspecto da própria consciência. 

A esse respeito Wojtyla afirma: 

 

Quando fazemos esta distinção, podemos obter acesso direto à 

consciência, o que nos permitiria examiná-la com maior detalhe – embora, 
evidentemente, devemos seguir tendo em conta a função que realiza na 

atuação, assim como em toda a existência da pessoa –. O homem não só 
atua conscientemente, mas tem também a consciência de que está atuando 
conscientemente. Isto é claro no fato de que “consciente” e “consciência” se 

aplicam em dois sentidos diferentes: um se utiliza como atributo quando se 
faz referência ao atuar consciente; o outro se emprega como nome, que 

pode fazer função de sujeito quando o objeto de referência é a consciência 
de atuar. (WOJTYLA, 1982, p.35) 
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Como vimos no capítulo anterior, Wojtyla (1982) centraliza sua análise 

na consciência de atuar, portanto, na consciência da pessoa que atua. Deste 

modo, será referido com mais aprofundamento em sua obra “Pessoa e Ação” a 

relação da consciência como tal com a pessoa e com a ação. Quando não se 

considera na análise dessa relação a consciência de atuar e falamos apenas 

do atuar consciente, somente será a ação que estará sendo referida em sua 

característica constitutiva, a qual procede do conhecimento. Wojtyla destaca 

ainda, que a atuação consciente não tem por finalidade dizer nada sobre a 

consciência de atuar. A partir disto, Wojtyla formula as seguintes 

problematizações:  

 

[...] por que a discussão da consciência de atuar precede o ato da eficácia, 
quando é a eficácia a que converte a atuação em ação da pessoa? Por que 
em nossa análise consideramos em primeiro lugar o que é secundário e não 

o que é fundamental em nossa concepção da ação? (WOJTYLA, 1982, 
p.36).

14
 

 

Para Wojtyla (1982), uma forma possível de se chegar à solução 

detalhada destes questionamentos é continuar com a análise primeira da 

consciência de atuar, pois ela permitirá entrarmos numa melhor disposição 

para descobrirmos a base e a análise da eficácia
15

, ampliando o âmbito de 

análises e ao mesmo tempo, aumentar com precisão a imagem da ação. Esta 

nova postura investigativa de Wojtyla se mostrará como um mecanismo mais 

apropriado para expressar a pessoa humana enquanto tal e, inclusive, para 

expressar o próprio sentido da consciência. 

Compreende-se por momento da eficácia, o fato da experiência humana 

se constituir como experiência daquele que atua. Nesta experiência, haverá a 

distinção entre a ação do homem e tudo aquilo que ocorre no homem. Na 

                                                           
14

 Para Wojtyla (1982), o secundário se refere à análise da consciência de atuar e o 

fundamental e primário, é a análise da eficácia. O fato de considerar primeiro o que é 

secundário se torna importante justamente para fundamentar o que é primário (eficácia).  

15
 Na obra Persona y Acción o termo “eficácia” também pode ser encontrado em outras 

traduções como “operatividade”. O significado de eficácia não é definido com objetividade por 

Wojtyla, visto que o mesmo busca aprofundar no entendimento dela a partir da análise da 

consciência de atuar. 
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eficácia também será possível explicar a contraposição dinâmica dos fatos e 

estruturas que se manifestam na atividade e na passividade. A contraposição 

existente entre atuar e ocorrer
16

, entre a passividade e a atividade
17

, 

possibilitará dar lugar à outra contraposição: entre a eficácia objetiva e a 

experiência da eficácia. A esse respeito Wojtyla (1982) diz que eficácia objetiva 

está correlacionada à experiência da eficácia, pois o fato de ter essa 

experiência tornará acessível a percepção da estrutura de um ego eficaz. 

Contudo, o fato de não ter a experiência da eficácia, ou seja, quando o ego não 

participa de forma eficaz no que ocorre no homem em sua totalidade, não quer 

dizer que não haja uma causalidade objetiva. Em outras palavras, tem que 

haver uma causa quando ocorre algo, quando se produz no homem uma 

mudança interior.  

Wojtyla (1982) afirma que o momento da eficácia se encontra presente 

no atuar e está ausente no ocorrer, mas o momento da eficácia não irá explicar 

imediatamente o que seja eficácia, contudo irá delimitar especificamente a 

estrutura dinâmica da atuação humana, bem como de quem atua. Essa 

delimitação assinalada permite à pessoa ter uma experiência de si mesmo 

enquanto agente, isto é, o autor da ação terá a capacidade de compreender 

que é ele mesmo quem está na origem do seu atuar.  Compreender a origem 

do atuar, em outras palavras, é a forma que o homem tem de se descobrir-se 

como sendo a causa de seu atuar. Nesse caso, ser a causa do atuar significa 

que a pessoa humana produz um efeito e mantém sua existência, seu devir e 

seu ser. Por esse motivo Wojtyla afirma: 

 

                                                           
16

  Para falar da atuação, dizemos “o homem atua”, e para falar do que ocorre nela, dizemos “o 

que ocorre no homem”, de forma que, em uma e noutra afirmação, o homem permanece como 

sujeito dinâmico. As ações do homem, igual às coisas que ocorrem nele oferecem – cada um a 

sua maneira – a realização do dinamismo próprio do ser humano. (WOJTYLA, 1982, p.77) 

17
 A “atividade” e a “passividade” para Wojtyla (1982) possuem duas direções diferentes dentro 

de um mesmo dinamismo interno (“desde dentro”) como acontece no dinamismo entre o atuar 

e ocorrer. Na “atividade” o homem atua, já na “passividade” algo ocorre no homem. Em outras 

palavras, no dinamismo do atuar se encontra a “atividade” e no ocorrer a “passividade”. Não há 

somente entre elas uma oposição mútua, mas também se considera que elas estão 

mutuamente condicionadas e determinadas, podendo assim traçar uma linha que separa o que 

fazemos daquilo que ocorre em nós. 
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Entre a pessoa e a ação existe uma relação claramente experiencial, 
causal, que faz com que a pessoa, a saber, todo o ego humano concreto, 

reconheça que sua ação é o resultado de sua eficácia; neste sentido, deve 
aceitar suas ações como algo que lhe pertence [...] os que se dedicam ao 
estudo dos problemas da causalidade, por uma parte, e, por outra, os 

psicólogos, assinalam muitas vezes que a atuação humana é, de fato, a 
única experiência completa do que Aristóteles chama “causalidade 

eficiente”. Sem entrar no estado desta tese, temos que aceitar em qualquer 
caso aquela parte em que afirma a especial autoevidência da causalidade 

eficiente do homem ao atuar, a causalidade eficiente da pessoa que atua. 
(WOJTYLA, 1982, p.83)  

 

Essa afirmação acima representa que a eficácia tem uma equivalência com o 

argumento da “causalidade eficiente”
18

 de Aristóteles. Tal equivalência indica 

que o homem entenderá que se teve uma experiência, a partir do momento em 

que ele, primeiramente, se descobrir como a causa eficiente de seu atuar. 

A análise da consciência para Wojtyla (1982), só terá sentido para esse 

estudo quando for associada ao dinamismo e ao momento da eficácia do ser 

humano. Para ele, a análise da consciência se refere também a esse momento, 

da mesma forma que, na realidade da experiência humana, em que a 

consciência de atuar se relaciona estreitamente com o atuar consciente. 

Analisar a consciência enquanto objeto independente de investigação é uma 

mera investigação metodológica
19

, e esta não é uma preocupação de Wojtyla. 

                                                           
18

 A doutrina de Aristóteles demonstra a estreita conexão entre a noção de causa e a de 

substância. A causa é o princípio de inteligibilidade porque compreender a causa significa 

compreender a organização interna de uma substância, isto é, a razão pela qual uma 

substância qualquer (por exemplo, o homem, Deus ou a pedra) é o que é e não pode ser ou 

agir diferentemente, por exemplo, se o homem é “animal racional”, o que ele é ou faz depende 

da substância assim definida, que opera como força irresistível para produzir as determinações 

do seu ser e do agir. (ABBAGNANO, 1998, p. 125). Aristóteles (apud AUDI, 2006) em sua 

doutrina das quatro causas, aborda a causa eficiente. Ela é também tida como causa motora, 

ela é o “construtor”. A causa eficiente é a causa motora, mas não a forma. A forma na mente 

do construtor, seria a causa final, a finalidade que o construtor tem em vista. No caso deste 

exemplo, a causa motora de uma construção é o próprio construtor.  

19
 Apesar de a Fenomenologia constituir também um método, o ponto destaque nesta análise 

aproximativa entre a filosofia de Wojtyla e a de Husserl é a respeito da consciência, e não do 

método. São temas que podem ser entrelaçados, mas o problema do método é algo muito 

amplo o qual não será tratado aqui. Quando Wojtyla quer referir sua crítica ao método de 

investigação fenomenológica, de forma específica, ele estará se voltando para a epoché no 

que se refere principalmente à atitude pela qual o filósofo converte sua atenção das coisas 

visando o sentido próprio de cada um, suspendendo um juízo destas coisas, como uma 

contemplação que consiste em um não aceitar, não refutar, não afirmar e nem negar o que foi 

posto em suspensão. A essa postura, Wojtyla (1982) encontra um problema em relação à ética, 

pois as questões éticas, quando postas em suspensão, não poderão ser discutidas (refutadas, 
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Ele pretende abordar a consciência em relação à pessoa e sua atuação, pois 

acredita que esta investigação fenomenológica apenas destaca um termo entre 

parênteses para se ter uma ideia mais clara do que está entre parênteses.  

Wojtyla (1982) ainda aborda o aspecto escolástico da consciência, 

afirmando que tal aspecto estava, por uma parte, somente de forma implícita e 

de algum modo oculta na racionalidade
20

, enquanto que, por outra parte a 

consciência aparecia contida na vontade
21

. Wojtyla, em sua investigação, 

busca ir além, pretendendo mostrar a consciência no sentido intrínseco e 

constitutivo da estrutura dinâmica da pessoa em ação. 

Desse ponto, Wojtyla retoma sua ideia dizendo que o homem não só 

atua de forma consciente, mas também tem conhecimento tanto do fato de que 

está atuando, como do fato de que é ele quem está atuando (estrutura 

dinâmica da pessoa em ação). O conhecimento da pessoa acompanha 

simultaneamente o atuar consciente, cuja ação é dada de forma anterior e 

posterior, resultando num dinamismo que tem sua própria continuidade e 

identidade. Ele assim afirma: 

 

Toda ação se encontra, se podemos falar assim, com o que já existe na 
consciência; se desenvolve e passa em presença da consciência, deixando 
para trás de si poucas pegadas de seu passo. A consciência acompanha e 

reflete a ação durante o tempo em que se está se realizando; uma vez 
executada a ação, a consciência segue refletindo-a, embora, logicamente já 

não a acompanha. (WOJTYLA, 1982, p.39) 

 

É de fundamental importância para Wojtyla (1982), a presença 

simultânea da consciência (acompanhando e refletindo a ação), para que o 

homem tenha conhecimento de sua atuação, mais do que para fazer sua 

atuação consciente. Será nessa simultaneidade que o homem atuará como 

pessoa e experimentará sua atuação como ação.  

                                                                                                                                                                             
negadas, afirmadas e aceitas). Tal suspensão, para ele, tem sim grande importância em 

relação aos problemas antropológicos. 

20
 Essa constatação pode ser aplicada nas definições: “O homem é animal racional” e “pessoa 

é um Ser de substância individual natural e racional”.  

21
 Entendida como appetitus racionalis. 
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2.2 A COSNCIÊNCIA EM HUSSERL 

 

Husserl (apud FRAGATA, 1959) procurava estabelecer uma filosofia que 

estivesse livre de divergências, pois acreditava, assim como Descartes, que 

não se pode admitir nenhuma coisa como verdadeira sem antes conhecê-la 

evidentemente como tal. Para isso, tem o fenômeno como objeto de análise. 

O termo fenômeno passou, no decorrer da história, a possuir 

significados diferentes, mas não tão diversos, por exemplo, a partir do século 

XVIII (ABBAGNANO, 1998) o termo fenômeno, que antes significava uma 

aparência sensível que se contrapunha à realidade, passou a designar aquele 

objeto específico do conhecimento humano que aparece sob condições 

particulares, as quais representam características cognitivas do homem, tendo 

aí uma correlação com a “coisa em si”, mais especificamente segundo a 

perspectiva da filosofia kantiana. Já para a filosofia contemporânea a partir de 

Husserl, como pode ser visto em suas Investigações Lógicas (1900 – 1901), o 

termo fenômeno, começa a indicar não somente o que aparece ou se 

manifesta ao homem numa condição particular, mas também tudo aquilo que 

aparece ou se mostra em si mesmo, como é em si, em sua essência.  

Portanto é possível também perceber, por meio da definição de 

fenômeno, que ele aparece de forma exterior ao homem. Tal como aparece 

exteriormente, se mostra à consciência. A Fenomenologia possui o lema de “se 

voltar para as coisas mesmas”, tal como aparecem à consciência. “Voltar às 

coisas mesmas” é fazer uma Fenomenologia pura, ou seja, é estudar a atuação 

pura e absoluta dos fenômenos que aparecem na consciência, visando, 

portanto apreender a verdade das coisas. 

Para atingir a meta de se apreender a verdade das coisas mesmas é 

preciso considerar uma metodologia. E como instrumento metodológico, 

Husserl (apud FRAGATA, 1959) adota, a partir do objetivo de se alcançar a 

radicalidade da subjetividade transcendental, o conceito de epoché ou redução. 

A redução fenomenológica é um tipo de redução que se encontra no grupo de 

outras três reduções: a redução filosófica; a redução eidética (eidos = 

essência); e a redução transcendental. Essa epoché possui o caráter de uma 
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dúvida metódica diferente da de Descartes
22

, pois para Husserl, tal redução 

tem o critério de indicar um distanciamento do mundo da vida e uma 

aproximação da evidência apodítica. A redução também é tida como 

suspensão. Para Husserl, ela não é um instrumento que possui uma finalidade 

cética, mas uma investigação radical e minuciosa na busca na busca das 

evidências apodíticas. Isso não quer dizer que a suspensão duvidaria das 

coisas a ponto de duvidar da existência das mesmas a ponto de suprimi-las. 

Mas seu papel seria o de reduzir as coisas ao nível do “como se aparecem na 

consciência”. Essa suspensão é feita de forma gradativa e depende do devir 

ocorrido na consciência.  

Segundo Fragata (1959) Husserl, ao julgar a consciência como sendo 

pura, verifica que o modo como o objeto se forma nessa consciência está 

relacionado diretamente com a constituição transcendental, cujo 

esclarecimento é o que irá explicar o campo das evidências apodíticas em 

virtude da união íntima sujeito e objeto (consciência transcendental). Na busca 

por esclarecer a origem dos sentidos das coisas mesmas, é preciso se chegar 

à evidência apodítica, na qual não se torna possível encontrar dúvidas, mesmo 

havendo reflexão sobre o objeto em si. O saber fundamental deve buscar a 

evidência apodítica, por meio da qual haverá clareza e distinção sobre o objeto.  

A consciência depende de um objeto para existir, a mesma irá se 

encontrar unificada ao objeto de forma imanente. Na Fenomenologia, é 

importante considerar dois aspectos essenciais da consciência: a consciência 

estática e a consciência dinâmica. A primeira estrutura auxiliará na análise da 

segunda. A análise estática da consciência descreve a unificação temporal do 

fluxo consciente, concebido como articulando várias vivências e a unificação 

dos elementos estruturais da vivência em si mesma. 

                                                           
22

  Descartes fala a respeito de sua dúvida metódica: “Tendo desejado dedicar-me somente à 

procura da verdade, achei necessário [...] rejeitar como se fosse absolutamente falso tudo 

aquilo no qual alguém poderia imaginar existir a menor dúvida, de maneira a verificar se eu 

tinha deixado para crer alguma coisa que fosse inteiramente indubitável.”(apud AUDI, 2006, 

p.220). Para ele, qualquer coisa baseada nos sentidos é potencialmente passível de suspeita, 

uma vez que eu posso descobrir que às vezes os sentidos me enganam durante uma 

experiência, e por isso, se torna prudente jamais acreditar completamente naqueles que já nos 

enganaram.  
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A partir dessa unificação, a consciência irá ressaltar o objeto intencional 

e o fenômeno puro. Somente assim é que será possível analisar o objeto na 

relação com a consciência dinâmica. Haverá uma temporalidade posta pela 

redução fenomenológica, cujo tempo, por ser posto em parênteses, não se 

mede cronologicamente. Haverá, portanto, uma temporalidade imanente, 

puramente vivida.  

A respeito desse objeto intencional Husserl (1986) o objeto é um estar 

dentro da consciência completamente de forma sui generis, a saber, não um 

estar dentro dela como parte integrante real, mas um estar dentro dela de 

forma ideal, como algo intencional, como algo que aparece, ou que significa 

tanto, um estar dentro da consciência como um objeto em sentido imanente. 

Husserl complementa que este “objeto imanente” da consciência, em sua 

identidade “consigo mesmo”, através da temporalidade puramente vivida, está 

encerrada nela mesma como a “obra intencional” da síntese da consciência.  

 

 

2.2.1 Intencionalidade 

 

Em Husserl (1986), julgar a consciência como algo intencional é 

totalmente distinto de considerá-la como um objeto analisável no sentido 

corrente e natural. Isto é, a vida de consciência não seria um mero conjunto de 

dados e, portanto, algo meramente analisável e divisível. De outro modo, a 

análise intencional, mesmo podendo fazer também divisões, possui a 

característica peculiar de descobrir as potencialidades implícitas nas 

atualidades da consciência. A respeito dessas atualidades implícitas na 

consciência, Husserl diz: 

 

A complexidade da intencionalidade inerente a todo cogito, a todo cogito 

dirigido ao mundo, devido já simplesmente ao fato de que o cogito não só é 
consciência de algo pertencente ao mundo, mas dele mesmo, enquanto 

cogito, se tem consciência da consciência interna do tempo, não é esgotada 
como tema a mera consideração dos cogitata enquanto vivências atuais. 
Pelo contrário, toda atualidade implica suas potencialidades, que não são 

umas possibilidades vazias, mas possibilidades de um conteúdo e intenções 
predeterminadas na própria vivência atual correspondente, e também 
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revestidas de caráter de possibilidades realizáveis pelo eu. (HUSSERL, 
1986, p.90) 

 

Para Husserl (apud FRAGATA, 1959), a consciência é doadora de 

sentido, isto equivale a dizer que o objeto não pode ser concebido sem ser 

pensado, o objeto é resultado da função de uma posição do eu. Esta função é 

a intencionalidade, uma ação da consciência que sintetiza a designação objeto. 

É nesta ação e por ela que se forma o objeto na consciência, colocando a 

consciência em contato com o objeto em questão.  Esse contato terá o caráter 

experiencial e desta forma implicará numa intuição ou numa percepção. 

O mundo também é tido como um objeto intencional, pois, segundo 

Fragata (1959), na Fenomenologia o mundo é tido como um fenômeno. Na 

redução fenomenológica, o mundo também passa pela suspensão a fim de 

verificar a validade de sua existência. O mundo é um objeto intencional, por 

isto, também passará por uma síntese do modo como se apresenta na 

consciência; o objeto é a resultante de uma síntese desenvolvida através do 

tempo por meio de uma efetivação intencional do eu. Essa síntese é um ato 

que se encontra constantemente na consciência, ela carrega o sentido mesmo 

da coisa em si, e surge da união dos elementos de uma diversidade 

convergente. O mundo possui existência em virtude da análise dessa 

diversidade convergente levada a efeito por meio do processo da experiência 

vital. 

Para se esclarecer o objeto, é importante levar em conta a estrutura do 

nóema, o qual dará o sentido do objeto. O nóema equivale ao cogitans 

cartesiano; para Husserl (apud FRAGATA, 1959), o nóema é o aspecto objetivo 

da experiência vivida, é o objeto considerado pela reflexão segundo diversos 

modos possíveis de ser dado (percebido, recordado, imaginado). Mas o nóema 

é distinto do próprio objeto que é a coisa. Por exemplo, ao considerar a árvore 

como o objeto, ela mesma será o objeto da percepção, neste caso o nóema 

desta percepção será o complexo dos predicados e dos modos de serem 

dados pela experiência (árvore com folhas verdes, iluminada, percebida, 

lembrada). O objeto percebido não é o mesmo que o objeto intencional. O 

primeiro é notado, já o segundo refere-se à relação noemática, ou seja, está 
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relacionado ao valor extraído do nóema, por exemplo, a árvore é um objeto de 

abrigo. Estes elementos explicam o caráter da posição transcendente do objeto 

no seio da consciência transcendental. 

Assim percebemos que para a Fenomenologia, o objeto se dá (se 

apresenta) de vários modos, mas se unifica em si mesmo, ou seja, faz uma 

síntese dos modos como se apresenta. Para Husserl (apud FRAGATA, 1959), 

a forma como o objeto se apresenta é a intuição, essa intuição provém da 

intenção. A intenção é o ato de visar o objeto. Daí se tem uma intencionalidade, 

esta é a característica do ato da consciência, cujo todos os atos possuem um 

objeto. 

A intuição (HUSSERL apud FRAGATA, 1959) está relacionada com a 

evidência e ambas são ligadas ao conhecimento. A intuição é uma 

característica necessária para o conhecimento. A intuição pode ser conhecida 

também como intenção intuitiva, esta se difere fundamentalmente da intenção 

significativa. A intenção significativa ocorre quando significamos 

intencionalmente o objeto, ou seja, não se considera a presença do objeto, mas 

sim a sua significação. Já a intuição, torna o objeto representado em sentido 

estrito, ela é entendida por meio da presença da realidade mesma do objeto 

enquanto conhecido. A intuição ou intenção intuitiva é a síntese que ocorre 

entre a mente e o objeto; e a mente é o meio pelo qual provém a intenção. O 

elo desta síntese é o preenchimento, que é o significante da intenção. 

Husserl (1986) assinala outro ponto fundamental da intencionalidade: a 

visão de horizonte. Para ele, toda a vivência possui um horizonte mutável em 

conexão com a consciência e também um horizonte de remissão intencional. O 

horizonte é concebido como o limite temporal (um agora vivido que condensa 

passado e futuro), no qual toda a experiência vivida se remete. O agora vivido 

compreende em si o passado por meio da retenção (consciência do que ainda 

ressoa) e une-se ao futuro pela protenção (consciência do que 

antecipadamente ecoa). O horizonte por si não chega ao atual (caráter 

imediato e está na consciência), pois como visto, o horizonte é limite. Ele 

fundamentará aquilo que será percebido pela e na consciência, o horizonte dá 

foco à função unificadora na consciência. 
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Conclui-se que a intencionalidade para Husserl (apud FRAGATA, 1959) 

caracteriza a consciência em seu sentido pleno e que, ao mesmo tempo, 

permite destacar o fluxo da vivência como fluxo consciente e como unidade da 

consciência. 

 

 

2.3 O SENTIDO DA CONSCIÊNCIA EM WOJTYLA: PROBLEMATIZAÇÕES 

COM A FENOMENOLOGIA 

 

Wojtyla (apud DAMASCENA, 1997) acredita que um problema para a 

análise da consciência na pessoa humana é o de considerar o momento da 

epoché, pois este será exatamente o momento em que a consciência e o 

objeto estarão fora da relação da pessoa, ou seja, o instante em que se tem 

consciência de que a própria consciência e o objeto estarão suspensos ou 

absolutizados, não fazendo relação com o homem que é portador da 

consciência, que se encontra num contexto histórico e também é sujeito de 

uma existência e natureza ativa. Tal recusa dessa epoché possibilita ao 

pensamento do filósofo, atingir a meta de garantir uma visão objetiva do ser e 

uma ligação próxima entre as ações da pessoa e suas experiências em sua 

totalidade. 

A consciência para Wojtyla (1982) também deve ser vista e interpretada 

como, ao mesmo tempo, substantivo e sujeito, pois assim, evitaria ter que 

concebê-la como um sujeito independente e autônomo. Segundo o filósofo, 

pensar a consciência como independente e autônoma, possibilitaria abrir um 

caminho para uma compreensão da consciência somente em termos 

absolutos, dando lugar a um idealismo. No entanto seu interesse é de pesar a 

consciência em relação à pessoa e considerar sua eficácia existencial. 

Com a finalidade de conceber que a consciência está no âmbito do 

substantivo e do sujeito, Wojtyla destaca em seu pensamento (apud SILVA 

2005) a presença de duas funções da consciência: a função da reflexão (ou 

função de refletir-iluminar) e a função reflexiva (ou interiorização). A primeira 

revela a criatura humana como pessoa concreta. Pode-se dizer, neste caso, 
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que a função da consciência é cognitiva, apesar disso, essa afirmação para o 

pensamento wojtyliano (WOJTYLA, 1982), descreverá a natureza da 

consciência de forma muito geral, pois nessa função a consciência parece 

unicamente um reflexo como na reprodução em um espelho do que ocorre no 

homem em seu atuar
23

, ou seja, apresentando o que faz e como ele faz. Para 

Wojtyla, entretanto, a consciência também será um espelho de tudo aquilo com 

que o homem se encontra de forma externa através de todas as coisas que 

ocorrem e que atuam em ordem cognitiva, ou seja, o ser das coisas será 

revelado ao homem e o que for revelado pela consciência será sempre atual e 

real. 

E a segunda função da consciência (interiorização), possibilitará ao 

intelecto se fechar sobre si, a fim de aprofundar em sua experiência de si 

mesmo. Esta função não pressupõe uma intencionalidade dirigida aos objetos. 

Segundo Wojtyla (apud DAMASCENA, 1997) aquilo que aparece para ser 

refletido é interiorizado e por causa desta função, nesse sentido, a pessoa 

humana vive na sua interioridade suas ações realizadas, as quais ela mesma 

terá consciência da autoria dessas ações. Por esse motivo Wojtylia atribui o 

termo ação à pessoa. Tal atribuição nos possibilitará abordar os aspectos 

morais, pois a partir do momento que a pessoa passa a ter a capacidade de se 

ver como sujeito de suas ações, será possível entrar no âmbito da 

responsabilidade e da culpabilidade. 

Na função da interiorização (DAMANSCENA, 1997), o dado objetivo 

apreendido pelo intelecto e refletido pela consciência passa a fazer parte do 

mundo interior da pessoa, ou seja, esse dado objetivo é subjetivizado na 

pessoa. Tal ação ocorre pelo aspecto reflexivo da consciência e será nesse 

aspecto, que, tudo o que se reflete, passa a formar um mundo interior na 

própria pessoa humana.   

Como o homem se encontra através de todas as coisas, Wojtyla (1982) 

afirma que é na consciência que se “contém” todo o homem e também todo o 

mundo que está acessível ao homem concreto (o eu mesmo) Tudo isso como 
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  A distinção entre o que ocorre no homem e o que ele faz tem grande importância para 

estudos posteriores a este referente às investigações de Wojtyla sobre a ação no que se refere 

à análise da eficácia à luz do dinamismo humano. 
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reflexo. Wojtyla então questiona: “Como se „contém‟ tudo isto em minha 

consciência?” A esta pergunta, ele responde que tudo o que contém, a 

consciência retém ao seu próprio modo. A partir de então, ele buscará definir 

essa retenção de forma mais específica dialogando com a Fenomenologia no 

que se refere principalmente à intencionalidade. 

Um aspecto essencial realizado pelo homem, no que se refere aos fatos 

do conhecimento, segundo Wojtyla (1982) é o de compreender uma coisa por 

meio de uma objetivação intencional. A esse respeito Wojtyla complementa: 

 

Neste sentido, os fatos cognoscitivos têm caráter intencional, pois estão 
dirigidos para o objeto cognoscitivo, já que encontram nele a razão de sua 

existência enquanto atos de compreensão e conhecimento. Não parece que 
se pode dizer o mesmo da consciência. (WOJTYLA, 1982, p.40) 

 

Wojtyla (1982) possui um ponto de vista bem peculiar em relação ao 

pensamento fenomenológico no que se refere à intencionalidade dos objetos. 

Ele não negará a afirmativa husserliana de que a consciência enquanto tal seja 

sempre uma consciência de algo, como podemos perceber num primeiro 

instante, nas características da dupla função da consciência, ou seja,  a função 

reflexiva (ou interiorização), pressupõe a intencionalidade, mas já a função da 

reflexão (ou função de refletir-iluminar) não.  

No entanto, o interesse central do autor não será em confirmar sempre a 

intencionalidade da consciência, mas sim, considerando a pessoa em ação 

desde o ponto de vista da consciência, fazer com que sua investigação se 

concentre fundamentalmente na pergunta: por qual razão e de que modo a 

consciência é sempre consciência de algo?  

Ao avaliar essa pergunta associada à pessoa em sua ação, podemos 

retomar a reflexão do capítulo anterior sobre o ato em seu aspecto dinâmico. 

Wojtyla (1982) reinterpreta os conceitos de ato e intencionalidade, tomando o 

conceito aristotélico do ato como, no sentido estrito da palavra, unicamente a 

manifestação real do potencial da pessoa. Ele não aborda os atos da 

consciência de forma precisa, ele utiliza essa expressão de forma figurativa. Da 

mesma maneira aborda a “intenção” simplesmente como o ato de dirigir-se ao 
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objeto. Falando desta forma estrita Wojtyla afirma que a consciência não tem 

intencionalidade, mas sim intenção, e, por isso, este termo intencionalidade só 

terá um significado secundário e derivado devido aos atos intencionais do 

conhecimento e autoconhecimento
24

 enquanto faculdades reais.  

A partir dessa ultima afirmativa, segundo o filósofo Damascena (1997) é 

possível perceber em Wojtyla, uma diferenciação entre a consciência e o 

conhecimento, e que por meio da investigação da intencionalidade 

encontraremos melhor destaque de tal diferenciação.  Sabemos que a 

Fenomenologia clássica, principalmente a de Husserl, vê a intencionalidade 

como traço característico dos atos da consciência, ou seja, não concebendo a 

consciência fora da intencionalidade. Sabendo também que Wojtyla, em um 

dado momento, não sustenta a ideia de que a consciência será sempre 

intencional e ainda que a consciência não é essencialmente capaz de emitir 

juízos e de conhecer. Portanto, será possível, a partir da aparente 

diferenciação conceitual desses dois pensadores, delinear um melhor 

entendimento dos termos consciência e conhecimento em Karol Wojtyla. A 

respeito da diferenciação entre conhecimento e consciência e da relação da 

consciência com a intencionalidade, Damascena discorre sobre o pensamento 

wojtyliano da seguinta forma: 

 

[...] Wojtyla está de acordo no sentido que essa é sempre consciência de 
alguma coisa. Por outro lado, à diferença de Husserl e seus discípulos, a 

relação que se estabelece entre a consciência e os objetos não se dá por si 
própria, mas por intermédio da atividade cognitiva; a consciência não é 
intencional em sentido próprio, somente o é porque a faculdade de 

conhecer o é primeiramente. (DAMASCENA, 1997, p.9) 

 

Como visto na sessão anterior, na Fenomenologia husserliana não se 

faz uma diferenciação estrita entre consciência e conhecimento, elas são tão 

próximas, que uma irá pressupor a outra, pois o conhecimento é um modo da 

consciência. Já em Wojtyla, essa diferenciação deverá ocorrer, justamente por 

causa da relação com a intencionalidade, ou seja, segundo Damascena (1997) 
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  O tema do autoconhecimento será abordado juntamente com o tema da autoconsciência, na 

próxima sessão. 
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o pensamento wojtyliano afirma que o ato consciente é a propriedade 

intrinsecamente relacionada com a intencionalidade. Este ato consciente se 

refere ao processo de cognição. A consciência só poderia ter uma relação 

direta com a intencionalidade se ela fosse equivalente à faculdade de 

conhecer, caso contrário, não haveria tal relação. No conhecer existe sempre a 

intencionalidade (conforme a Fenomenologia clássica) e nele haverá uma 

atividade primeira à própria consciência. 

Para Wojtyla (apud DAMASCENA, 1997), a pessoa humana só 

conseguirá formar conceitos e emitir juízos devido à capacidade cognitiva que 

ela possui cujo caráter é ativo; esses conceitos e juízos só irão para a área da 

consciência posteriormente e será por meio de sua dupla função (refletir-

iluminar e interiorizar) que essa pessoa conseguirá viver intimamente e 

expressar seus conceitos e juízos. 

Sendo assim, Wojtyla (1982) acredita que a intencionalidade, é uma 

característica dos atos do conhecimento, não parecendo ser derivada dos atos 

da consciência em ação. Estes atos não são essencialmente por natureza 

intencionais, mesmo quando tudo o que é tido por objeto do conhecimento 

compreensão e percepção também são tidos como objeto da consciência. 

Tanto a compreensão quanto o conhecimento cooperam de forma intencional 

para a formação do objeto, consistindo num dinamismo intrínseco do conhecer. 

Mas, no entanto, a consciência enquanto tal tenderá a reproduzir como num 

espelho o que já havia sido conhecido, em outras palavras, a consciência se 

torna o conhecimento daquilo que foi constituído e compreendido. 

Wojtyla (1982) concorda que o fato de negar a natureza intencional dos 

fatos da consciência, pode parecer ir contra aos pensamentos mais atuais a 

respeito dela, entretanto, como informado no início deste capítulo, a 

consciência não deve ser vista de forma isolada, ou seja, como uma realidade 

independente e auto-suficiente, mas sim como um conteúdo subjetivo do ser, 

tendo a ação como consciente e própria do ser do homem. A consciência está 

na totalidade dos dinamismos humanos e ao apresentá-la enquanto 

propriedade constitutiva da ação, passamos a compreendê-la, mas sempre em 

relação com a ação, com o dinamismo e com a eficácia da pessoa. 
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Tanto a consciência como o conhecimento possuem uma raiz comum. 

Segundo Damascena (1997), em Wojtyla essa raiz é conhecida por 

potencialidade intelectiva. Essa potencialidade tem por característica, destacar 

a relação dessas dimensões com os mesmos objetos apresentados a elas os 

quais são contidos de forma mútua na pessoa humana. E a fim de que a 

pessoa humana possa agir com toda a plenitude em seu ser, os dinamismos 

presentes na consciência e no conhecimento colaboram entre si e se 

completam de forma simultânea.  

E assim, remetendo às funções da consciência, podemos afirmar 

segundo o pensamento wojtyliano (apud DAMASCENA, 1997) que as relações 

estabelecidas entre consciência e conhecimento serão sempre identificáveis; 

em outras palavras, o conhecimento terá como papel coletar os dados que são 

trazidos pela realidade e, após passarem pela compreensão, serão refletidos-

iluminados e interiorizados pela consciência. Disto então se conclui que a 

consciência será condicionada pelo conhecimento, podendo então afirmar que 

a consciência contém o conhecimento, que aquilo que vem ao encontro do 

conhecimento da pessoa humana está presente na consciência. 

A partir desta relação apresentada, Wojtyla (apud DAMASCENA, 1997) 

conclui que será na consciência o lugar onde a síntese de objetividade e 

subjetividade ocorrerá e a partir de então, possibilitará ao homem além de um 

contato objetivo com a realidade, um contato subjetivo – o que quer dizer que 

esse último contato passará a fazer parte do meu ego. Nesta síntese, ocorrerá 

o encontro do ego com a verdade. Somente por meio dessa união, é que 

poderemos passar por uma experiência vivida do mundo exterior, experimentar 

as nossas ações e seus valores morais
25

. 
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 A experiência vivida e os valores morais serão temas que abordaremos no próximo capítulo.  
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2.3.1 Autoconhecimento e Autoconsciência 

 

Para Wojtyla, afirmar que toda a ação é consciente não irá representar a 

prova de que este tipo de ação terá uma intencionalidade, como percebemos 

na função reflexiva da consciência (interiorização). Conforme o pensamento 

wojtyliano (apud DAMASCENA, 1997), nesta função a consciência se direciona 

para o sujeito fazendo com que o que foi refletido, seja experimentado como 

um “meu” que está em um “mim”. Deste ponto estamos falando de uma 

experiência de algo como algo que me pertence de forma pessoal, é uma 

experiência que a pessoa tem do objeto e é também uma experiência que ela 

faz de si mesma. Apesar dessa característica apresentada está sendo voltada 

para a pessoa mesma, ainda não se tornará possível afirmar que se está se 

falando sobre autoconsciência e autoconhecimento. Esse caráter reflexivo 

apenas ajustará para a consciência um conteúdo mais objetivado. 

Como vimos no capítulo primeiro deste trabalho, o conhecimento, tendo 

sua origem na experiência, servirá também como meio de multiplicar e 

completar as experiências. Vimos também sobre a experiência interna e 

experiência externa, as quais representam a experiência do homem, cuja 

resultante é a própria compreensão do homem em si mesmo. Para Wojtyla 

(apud DAMASCENA, 1997), o autoconhecimento, ou conhecimento de si é a 

base da experiência interna, como sendo uma espécie de visão que tenho de 

compreender um objeto para mim mesmo. Nesse sentido, o autoconhecimento 

é a objetivação da faculdade do conhecimento do próprio ego como sujeito real 

dotado de uma existência e uma essência. 

No pensamento wojtyliano, Damascena (1997) destaca algumas 

possibilidades do autoconhecimento. O primeiro destaque é que o 

autoconhecimento possibilitará à pessoa humana encontrar um próprio 

conhecimento do ser pessoal. O segundo destaque permitirá com que o 

autoconhecimento objetive, concomitantemente ao sujeito que somos, nosso 

próprio ego, em outras palavras, o eu se dispõe como objeto ao mesmo tempo 

em que é sujeito. Outra possibilidade do autoconhecimento destacada é de que 

ele possibilitará estabelecer uma relação de causalidade entre o eu e suas 
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ações, significados e também as implicações morais. E por fim, o 

autoconhecimento possibilitará também o retorno da pessoa sobre si mesma, 

adquirindo nela um conhecimento sobre seu ego enquanto ela é religiosa, 

moral e está interiormente presente na sociedade. 

A característica do autoconhecimento por ser única e irrepetível, por 

obter uma consciência própria e também ser próprio, acarretará em uma 

limitação, o ego em sua própria interioridade. Por esse motivo, Wojtyla (apud 

DAMASCENA, 1997) afirma que a pessoa humana em sua singularidade não 

poderá ter um conhecimento do mundo subjetivo que não seja o dela mesma. 

Desta forma, para ampliar seu conhecimento de mundo será necessário 

considerar a presença “outro ego”, admitindo assim a passagem do 

conhecimento do “eu” para o conhecimento do “outro”.  

Wojtyla (1982) acredita que o autoconhecimento se opõe a toda 

consideração egoísta da consciência, no que se refere somente ao ego 

enquanto sujeito, ou seja, o autoconhecimento não se assemelha ao 

conhecimento objetivador que se ocupa com um ego abstrato e generalizado. 

O objetivo do autoconhecimento é o ego concreto, isto é, o “eu” enquanto tal, 

que cada homem possui e que em certo sentido, será um lugar onde reunirá 

todos os seus atos intencionais. E será pelo fato de se considerar que cada 

homem possui um ego singular de caráter relacional, que esse também poderá 

se relacionar com outros também de caráter singular, por isso Wojtyla dirá que 

é possível se falar de um autoconhecimento moral e até mesmo um 

autoconhecimento religioso. 

Wojtyla (1982) assinala a inter-relação existente entre a consciência e o 

autoconhecimento. Somente o próprio homem pode ter conhecimento de suas 

ações, conhecimento do seu próprio ego, e também conhecimento da 

consciência de suas ações em relação ao ego. A consciência enquanto tal não 

possui esse papel de informação e objetivação que o autoconhecimento tem, 

pois ela não é capaz de realizar atos intencionais. A esse respeito Wojtyla 

afirma: 
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Em expressões tais como “foi assim como tomei consciência de minha 
ação” ou “tomei consciência... disto ou aquilo”, falamos de uma atualização 

da consciência, embora na realidade nos referimos a uma atualização do 
autoconhecimento, pois a consciência enquanto tal não pode nos informar 
de nada, já que isto só se pode realizar intencionalmente, a saber, mediante 

um ato de conhecimento. Contudo, dado que a consciência está 
intimamente unida com o conhecimento, nós nos expressamos 

corretamente. (WOJTYLA, 1982, p.47) 

 

Wojtyla (1982) destacou também nesta passagem a dificuldade em 

dispor com precisão os termos consciência e conhecimento, por causa da 

diferença de vocabulário entre ambas não ser tão aparente. Isso ocorre devido 

à íntima relação entre o autoconhecimento e a consciência e portanto, se pode 

dizer segundo o pensamento wojtyliano (apud DAMASCENA, 1997) que o 

homem sabe que é um ser consciente, ou seja, a consciência não permanece 

oculta, mas aparece devido ao ato objetivo do conhecimento. E será por este 

“aparecer” da consciência que a pessoa humana terá acesso ao seu conteúdo, 

ao seu mundo interior. Por isso, é válido afirmar, neste sentido, que o 

conhecimento contém a consciência. 

Pelo fato dessa inter-relação entre consciência e autoconhecimento que 

será correto presumir um modo existente na consciência: a autoconsciência. 

Por este motivo, é que Wojtyla (1982) diz que o autoconhecimento será a base 

para a autoconsciência. Segundo Damascena (1997) a autoconsciência será o 

modo consciente que a pessoa tem de seu próprio ego e principalmente de 

tudo que o implica, como por exemplo, as ações, qualidades e defeitos. A 

presença ativa do autoconhecimento é um fator necessário para que a pessoa 

humana a tenha como existente, pois pelo contrário, sabendo que a 

consciência não tem o caráter da intencionalidade, a consciência, por ela 

mesma, jamais poderá ser autoconsciência, ou nunca será possível ser 

consciente de si. 

Desta forma, como se sabe que no pensamento de Wojtyla (1982) será 

a atividade cognitiva que munirá o conteúdo necessário para a consciência, é 

válido falar também sobre “o ser consciente da ação”. Pois segundo a relação 

estreita entre autoconhecimento e consciência, “o ser consciente da ação” para 

o filósofo não estaria se referindo exatamente à função da reflexão (ou função 

de refletir-iluminar) na consciência de um ato consciente, nas na verdade seria 



54 
 

 
 

um autoconhecimento intencional, isso quer dizer que, “mediante a um ato de 

autoconhecimento, objetivo minha ação em relação com minha pessoa” 

(WOJTYLA, 1982, p.48). 

Falar sobre fato da objetivação da minha ação, segundo Wojtyla (1982), 

significa dizer que a minha ação é a atuação real da minha pessoa e não seria 

somente alguma coisa que tivesse uma ocorrência na minha pessoa. Além 

disso, minha atuação é um fato consciente e por isso, também será possível se 

pensar numa equivalência indireta desta atuação com o exercício da livre 

vontade. Por esta conformidade com a vontade, é presumível adentrar num 

discernimento e escolha dos valores morais, como escolher entre o positivo e 

negativo; e entre o bem e o mal. Portanto, tudo o que for constitutivo da ação e 

que se objetiva mediante um ato do autoconhecimento, passa a ser conteúdo 

da consciência. 
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3 IMPLICAÇÕES MORAIS DA RELAÇÃO ENTRE A EXPERIÊNCIA E A 

CONSCIÊNCIA  

 

Em sua definição antropológico-personalista, Wojtyla acredita que há 

uma relação estreita entre experiência humana e consciência. Por exemplo, 

Wojtyla (apud DAMASCENA, 1997), ao levar em conta a dupla função da 

consciência, de maneira especial, a função de interiorizar, afirma que a 

consciência formará as experiências vividas da pessoa humana. 

Segundo Wojtyla (apud DAMASCENA, 1997), nessas experiências 

vividas a pessoa poderá se enxergar como um sujeito que vive com tudo o que 

implica a ele por meio de suas próprias experiências. Na experiência vivida, 

existem dados da própria experiência que são, além de inteligíveis, dados 

psíquicos relacionados à emoção e aos sentimentos. Esses dados passarão 

assim pela consciência da pessoa humana, vivendo de tal forma em seu 

interior que ela saberá o que está ocorrendo. A partir dessa passagem, 

qualquer tipo de experiência poderá ser vivida e portanto acontecerá tipos de 

experiências como a experiência vivida da eficácia (ou operatividade), a 

experiência vivida dos atos volitivos e a experiência vivida dos valores morais. 

Neste último capítulo do trabalho iremos abordar alguns aspectos 

existentes na relação entre a experiência e consciência humana e como tal 

relação influencia no convívio entre as pessoas. Desta maneira, é importante 

destacar temas que ressaltam a importância da vida ética, tais como a vontade 

e a relação com os valores na autoconsciência, bem como a forma como esta 

relação influenciará na decisão e no juízo da pessoa. Sendo importante 

considerar também o sentido wojtyliano da verdade moral e como ela 

acarretará na felicidade da pessoa. Assim, poderemos entender como a análise 

da comunidade e seus sistemas de referência alcançam o mandamento do 

amor e por fim, compreender porque esse imperativo influencia tanto no 

convívio entre as pessoas. 
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3.1 ATO VOLUNTÁRIO, EMOÇÃO E VALORES NA EXPERIÊNCIA 

 

É importante destacar mais uma característica na análise da pessoa 

para entender melhor a posição do ato voluntário no homem. Tendo feito isso, 

será possível abordar com mais fundamentação a discussão da relação do ato 

voluntário com os valores e perceber a relação que eles têm com a emoção e 

com a experiência humana. É o que veremos adiante. 

Max Scheler (apud, COSTA, 1996) define a constituição da pessoa 

como um ser real que possui duas esferas, a espiritual (do absoluto) e a esfera 

vital (do relativo). A primeira esfera é constituída por dois campos, o racional 

(campo da lógica) e o emocional puro (campo dos valores). A segunda esfera 

também é constituída por dois campos, o biológico e o campo psíquico. Nesse 

sentido, abarcando toda esta estrutura, Scheler concebe o homem como um 

microcosmo que contém em si mesmo os conteúdos mais fundamentais e 

expressivos do universo (biológico, psíquico e o espiritual). 

Para Scheler (apud, COSTA, 1996), a esfera espiritual é a que 

caracterizará a diferença específica do homem entre os demais seres, é a 

esfera mais elevada do homem. Nesta esfera, é que se encontrará o campo da 

emoção, em outras palavras, o emocional puro. Scheler afirma que o 

emocional puro não é equivalente e nem se identifica com o aspecto 

sentimental, pois este aspecto pertence à esfera vital, no que diz respeito ao 

biológico e ao psíquico. É correto dizer, segundo Scheler, que o emocional 

trata de uma sensibilidade de natureza superior, que sem ela o homem ficaria 

passível de entrar numa cegueira irreversível, que o impediria de ter acesso ao 

âmbito específico do absoluto, pois o objeto desta natureza superior é 

justamente o valor moral, que também é definido por a priori axiológico. 

Wojtyla (1993) concorda com esta concepção scheleriana sobre a 

pessoa; de conceber justamente a emoção como sendo a responsável pelos 

atos voluntários, e por conseqüência, o ponto que irá fundamentar as ações 

morais, isto porque, como mencionado no primeiro capítulo, seria a partir dos 

atos voluntários que poderíamos discutir sobre os valores. Wojtyla encontra 



57 
 

 
 

uma relação estreita entre experiência vivida e emoção. Em vista disso Wojtyla 

afirma:  

 

Como se vê, a doutrina de Scheler sobre os valores está muito próxima das 
posturas emocionalistas. O emocionalismo é uma característica significativa 

do sistema scheleriano. É mais um traço que contrapõe Kant. Kant é um 
racionalista; Scheler, ao contrário, acentua no homem a esfera emocional 
do seu espírito. Segundo ele, esta esfera manifesta uma regra específica 

das experiências vividas, e as experiências têm seu próprio conteúdo 
objetivo. O objetivo específico das experiências emocionais é precisamente 

o valor, todo o mundo dos valores. (WOJTYLA, 1993, p.20) 

 

Wojtyla (1993) não identifica no pensamento de Scheler uma definição 

expressa de valor. De forma específica, no campo ético, Wojtyla entende um 

dos casos possíveis do valor como sendo aquele que é definido pelo objeto 

prático. Por consequência, o valor, definido pelo objeto que se ocupa, de 

alguma forma refere-se ao sujeito agente. Portanto, os valores de forma geral, 

não poderão se separar da experiência vivida, ou seja, das diversas 

experiências do homem. Em sentido físico, o valor não será uma propriedade 

da coisa, não será nem potência, ou disposição visível da coisa e nem mesmo 

uma qualidade oculta; pois se assim fossem, essas características seriam 

conduzidas novamente à estrutura física do objeto (uma reificação). O valor 

será, sim, o objeto dado de forma inteira e nova. Por causa desta forma nova é 

que Wojtyla afirma precisamente que o objeto é dado na percepção afetiva 

intencional, em outras palavras, no conhecimento intuitivo emocional. Neste 

sentido, a percepção será intencional porque está se referindo claramente ao 

seu próprio objeto. 

Pelo fato das experiências não serem dispostas no homem somente na 

forma de estados afetivos
26

, mas também dispostas como sentimentos puros 

                                                           
26

 Wojtyla também tem um pensamento equivalente ao de Scheler, quando se refere à esfera 

vital. Scheler (2003) se volta, a partir desta esfera, para a explicação da construção do mundo 

psíquico, ele aborda o impulso afetivo como o nível mais ínfimo deste mundo mencionado. A 

afetividade, para Scheler, não tem aparentemente uma referência direta com a emotividade, 

pois esta última é uma dimensão presente na esfera espiritual do homem. O impulso afetivo 

independe da consciência, da sensação e de representações para ocorrer; é uma pulsão 

ordenada para uma orientação determinada, um mero “para lá”, por exemplo, a alimentação e 

crescimento de uma planta direcionada para a luz. (No homem, pelo fato de ser um ser 

consciente, o impulso afetivo é o dado incipiente para a formação perceptiva do conceito formal 

da realidade. Por isso, pelo seu ser consciente, a afetividade terá uma ponte para a dimensão 
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de caráter evidente e intencional, é que os valores, para Wojtyla (1993), podem 

ser objetos de experiências emocionais e por isso serem denominadas como 

percepção afetiva intencional, ou conhecimento intuitivo emocional.  

Wojtyla (1993) concorda com o conceito tomista de que a intenção é um 

ato da vontade, mas ele vai além deste pensamento, vinculando, em partes 

com Scheler.  Isso quer dizer que, tanto Wojtyla, quanto Scheler, o homem 

pode conhecer por meio da via emocional e não somente pela via intelectiva. 

Por esse motivo, é que Scheler irá defender que o homem conhece por meio 

das percepções afetivas. Wojtyla, se vale, em partes, desta defesa de Scheler, 

afirma que nem todos os atos emocionais têm um caráter intencional, mas 

possuem também um caráter de simples estados afetivos. Mas serão as 

percepções afetivas intencionais, que irão representar o grupo mais elevado de 

experiências, a partir do instante em que se manifestarem nos níveis mais 

profundos da vida emocional. 

A diferença ética de Wojtyla com o pensamento de Scheler está 

justamente na análise dos atos da pessoa. Segundo Wojtyla (1993), a ética 

scheleriana é tida como um “ethos emocionalista”. Tal pensamento induz 

conceber o ato somente na forma empírica da experiência, por meio da qual a 

pessoa se apresenta como uma unidade das experiências; assim, os valores 

éticos serão manifestados não no substrato substancial dos atos, mas em uma 

unidade fenomenológica. Mas para Wojtyla, a verdade fundamental da ética 

cristã
27

, afirma que a pessoa é tida como causa eficiente do bem e do mal 

moral de seus atos, em outras palavras, é correto afirmar que os valores 

morais estão relacionados com os atos da pessoa. Essa relação causal possui 

um caráter normativo; deste ponto, Karol Wojtyla afirma: 

 

A relação causal da pessoa com o respeito aos valores éticos manifesta-se, 
segundo a doutrina da Revelação cristã, nos atos da consciência. Tais atos 

têm caráter normativo. Ao submeter seus atos à atividade normativa da 
consciência, a pessoa lhes imprime o selo de sua ação causal. E os valores 

                                                                                                                                                                             
emocional. Assim sendo, é correto se pensar numa percepção afetiva intencional, ou 

conhecimento intuitivo emocional. 

27
 Não se torna possível desvincular o pensamento wojtyliano do pensamento cristão, por esse 

motivo é importante aprofundar o estudo dos valores em Wojtyla, a partir da ética cristã. 
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morais que estão estritamente vinculados com os atos da pessoa levam, em 
seu caráter normativo, a marca causal da pessoa. (Wojtyla, 1993, p. 167) 

 

Segundo Wojtyla (1993), Scheler cancela totalmente toda a forma de 

caráter normativo dos valores éticos e que por isso, os valores estarão 

desligados da atividade causal da pessoa. O motivo desse desligamento se 

encontra justamente na consideração emocionalista. Por exemplo, para 

Scheler, atrás dos atos da consciência não se encontrará o amor da pessoa, 

mas sim por detrás dos atos da percepção afetivo-emocional; portanto o amor 

não terá relação com a atividade causal da pessoa, com seus atos ou sua 

vontade. O amor será então mera emoção. A raiz da vida ética para Scheler se 

encontra no amor puramente emocional. 

Mas quando Wojtyla vincula os valores com os atos da pessoa, ele não 

desconsiderará o vínculo dos valores éticos com a dimensão emocional, pois 

os atos, por participarem intrinsecamente da consciência plenificam os valores, 

ou seja, os atos, por possuírem um caráter normativo, estabelecerão a vida 

ética na atividade da pessoa. 

 

 

3.2 AUTOCONSCIÊNCIA, VONTADE E VALORES 

 

Wojtyla (apud SILVA, 2005) aponta um problema presente na relação 

entre a forma como a pessoa lida com suas emoções e a autoconsciência. Isto 

é, ele verifica que dependendo da intensidade, frequência, variabilidade, 

rapidez das emoções, como elas sucedem umas às outras, juntamente com o 

nível de eficácia do conhecer a si mesmo, pode haver uma superação na 

compreensão do homem e por consequência uma interrupção da 

autoconsciência. Deste ponto, a consciência perde sua atitude objetiva frente 

às emoções, considerando que essa objetivação se deve ao 

autoconhecimento. A emoção então, se mistura com as funções da consciência 

(reflexão e reflexibilidade) e modifica o caráter de ambas. Sobre isso Wojtyla 

comenta: 
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O funcionamento normal e correto da consciência exige um certo nível na 
intensidade das emoções, mesmo, quando se supera este nível [...] se 

produz a superemocionalização da consciência. Se as emoções são 
demasiadamente numerosas ou demasiadamente fortes ou se a eficiência 
do autoconhecimento for demasiadamente baixo, nesse caso o 

autoconhecimento será incapaz de objetivar, a saber, de identificar 
intelectualmente. Desta maneira, se perde o aspecto significativo dos 

autoconhecimentos que tem caráter emotivo. A princípio, a consciência, os 
segue refletindo como “algo que ocorre em mim”; mas, quando se aumenta 

mais sua intensidade, o autoconhecimento vai sendo menos efetivo, a 
consciência os reflete como “algo que ocorre”, mesmo quando neste caso o 
faz como se houvesse perdido sua relação com o ego. (WOJTYLA, 1982, 

p.67) 

 

Quando ocorre a superemocionalização da consciência do homem, as 

emoções, de acordo com o pensamento wojtyliano (1982) vão se impondo de 

forma direta no campo da consciência, que mesmo continuando com a função 

de “refletir-iluminar”, a função da “interiorização” estará desprovida do elemento 

de objetivação ou compreensão, pois já não será dado pelo autoconhecimento. 

Desta maneira, o homem, apesar de ser consciente de suas emoções, não 

conseguirá controlá-las. 

Para que haja um controle da autoconsciência sobre as emoções, ou 

seja, para que ocorra de fato uma experiência emotiva pessoal, se torna 

necessário (SILVA, 2005) que estas emoções permaneçam num determinado 

nível de controle. Até emoções fortes podem ser controladas pela consciência, 

caso este nível seja respeitado. De forma específica, esse controle é realizado 

pela vontade e pelas virtudes morais. O autoconhecimento terá nessa relação 

de controle a missão essencial de contribuir para que a emocionalização da 

consciência não seja intensificada de forma excessiva. 

Sobre as emoções (WOJTYLA, 1982), é possível também se pensar nos 

dinamismos humanos, ou seja, no atuar e no ocorrer, no que se refere 

propriamente à realização desses dinamismos. Esses dinamismos acontecerão 

de qualquer forma na pessoa, e estão pautados segundo o nível de 

emocionalização, em outras palavras, por causa do nível emocional, os 

dinamismos ou acontecerão na forma do ocorrer, ou na forma do atuar. Na 

forma do ocorrer percebemos que o homem está na esfera passiva e portanto, 

estará muito influenciado pela superemocionalização, ou seja, muitas vezes a 
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pessoa, consciente de suas emoções, não conseguindo controlá-las, permite 

passivamente a ocorrência de um fato. 

Considerando a forma do atuar, entramos especificamente no aspecto 

do controle das emoções; como visto anteriormente, esse controle será 

influenciado pela vontade. Esse atuar do homem será realizado a partir de uma 

decisão, a qual também dependerá da vontade. A esse respeito, Wojtyla (1982) 

afirma que a decisão em si está relacionada com a estrutura dinâmica do 

impulso que se encontra essencialmente na vontade. Deste ponto, partiremos 

para a análise da vontade, visto que é possível percebermos sua grande 

importância tanto na relação com a emoção, o impulso, a decisão e com a 

ação.  

Wojtyla (1982), ao observar a influência da vontade sobre a decisão e a 

relação dessa decisão com o impulso, constatará que haverá uma causa real 

nesse impulso. Essa causa é o bem e o valor do objeto que se apresenta ao 

homem. A presença do objeto é uma condição importante; contudo, essa 

presença não será suficiente por si só, pois assim não estimularia o impulso da 

vontade. É preciso haver também, num primeiro momento, uma influência do 

dinamismo passivo, para que se possa haver um “querer” e a partir de então 

uma decisão. A decisão somente advém da vontade e é resultante do 

dinamismo ativo e por isso, o valor presente no objeto que é apresentado pelo 

impulso na vontade, apresentará sua autenticidade, isto é, o bem do objeto 

cuja resposta será ativa. 

Nessa análise wojtyliana da vontade (WOJTYLA, 1982), o homem 

sempre tomará uma decisão que responda aos valores. Como visto 

anteriormente, o campo dos valores é o objeto da dimensão emocional, 

portanto as decisões dependerão desta dimensão. Assim sendo, a resposta da 

pessoa se dará sempre numa independência em relação aos objetos. Mas 

essa independência não indica uma eliminação dos laços entre pessoa e o  

objeto. Os valores que darão sentido e significado à presença do objeto. Por 

isso, a resposta específica dos valores apresentados pelo objeto na motivação 

do impulso na tomada de decisões manifesta a essência ativa da vontade e ao 

mesmo tempo, a constituição da ação da pessoa. 
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3.3 A DECISÃO E O JUÍZO 

  

Como visto, a decisão em si depende essencialmente da vontade. Mas 

não somente dependerá dela para sua efetivação, dependerá também da 

relação desta vontade com o pensamento. Por essa ligação, é possível se falar 

sobre a efetivação da decisão e também sobre a influência desta decisão no 

dinamismo ativo do homem. Pensar para decidir, é fazer um juízo. Sobre a 

correspondência entre a decisão e o juízo, Wojtyla discorre o seguinte 

pensamento: “Existe uma clara correspondência na correlação entre juízo e 

deliberação [...] no processo da vontade. Se trata da correspondência do já 

conhecido com o objeto da volição.” (WOJTYLA, 1982, p.170) 

Segundo Wojtyla (1982), no juízo, o homem terá a experiência de si 

mesmo somente quando for agente do pensamento e do conhecimento (ser de 

auto-pensamento e autoconhecimento). Este ponto, para o filósofo, é tido como 

o momento do juízo. Mas para se ter uma captação adequada à 

correspondência do juízo com a decisão, é necessário considerar e conceber a 

pessoa em sua transcendência cognitiva em relação aos objetos. A pessoa 

conseguirá essa sua própria transcendência através dos juízos. É uma 

transcendência que está conforme a verdade dos objetos conhecidos; que 

neste caso representará justamente a verdade axiológica
28

 contida no juízo 

sobre os valores dos objetos. Sempre quando uma pessoa faz uma eleição ou 

decisão, antes fará um juízo de valor. 

A ação de julgar (WOJTYLA, 1982) constitui o fator decisivo da atividade 

cognitiva do ser humano. Nesta ação, é pressuposta uma função elementar na 

mente, a concepção sobre a ideia das coisas, as quais surgem por meio das 

experiências vividas. Esta concepção da ideia das coisas é, portanto inerente à 

função de julgar e por causa da faculdade do juízo é que a experiência se 

manifestará na consciência como ação e que o próprio eu não será um mero 

sujeito, mas também o agente.  

                                                           
28

 A axiologia (ABBAGNANO, 1998), se refere à teoria dos valores. Portanto, falar em verdade 

axiológica é falar sobre a verdade dos valores. 



63 
 

 
 

O juízo em si (WOJTYLA, 1982) possui uma estrutura exterior como 

consequência em relação aos objetos que constituem sua “matéria prima” (o 

sujeito do juízo), tendo, por exemplo, a função de atribuir uma coisa e uma 

propriedade desta coisa, numa estrutura expressa por meio da fala, da escrita. 

A esse respeito, Wojtyla exemplifica: 

 

Por exemplo: na frase “a parede é branca”, a função de julgar consiste em 
atribuir uma coisa (a parede) uma propriedade que realmente que realmente 

possui (a brancura); isto se expressa na estrutura externa, que pertence 
somente à fala, e também ao pensamento; falamos em frases porque 
pensamos através de juízos. (WOJTYLA, 1982, p.170) 

 

Mas o juízo vai além desta estrutura externa, ele capta a verdade sobre 

determinado objeto por meio da qual constituirá sua “matéria prima”. Isso 

significa que o juízo percebe esta correlação atribuída à verdade do objeto. O 

fato de perceber a verdade do objeto significa o mesmo que apresentá-lo ao 

sujeito da pessoa por meio de uma propriedade intrínseca pertencente a ele, 

não somente enquanto uma relação real, mas enquanto uma relação com a 

verdade. Essa relação com a verdade está ligada à natureza espiritual do 

sujeito pessoal. Por este fato é que vimos que esta verdade apreendida servirá 

como base da transcendência da pessoa em ação.  

 

A transcendência cognitiva em direção ao objeto enquanto conhecido é 

condição da transcendência da vontade na ação com relação ao objeto da 
vontade. O juízo sobre os valores se pressupõe na eleição e na decisão, 

pois não só está pré-constituído em e por si mesmo através da verdade 
sobre os objetos, mas possibilita e põe as bases dessa relação própria da 

vontade em direção aos objetos. (WOJTYLA, 1982, p.171) 

 

O momento da verdade dos objetos (WOJTYLA, 1982) se refere à 

própria verdade sobre o bem moral. Este momento converte a ação no que 

realmente é. Será então aí que a ação se realizará na forma autêntica do ato 

da pessoa.  
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3.4 A VERDADE MORAL, O PAPEL DA CONSCIÊNCIA E A REALIZAÇÃO 

 

Ao nos referirmos à verdade (WOJTYLA, 1982), também é válido pensar 

nela como um esforço e uma atividade intelectual do homem, em outras 

palavras, pensando também numa verdade consciente. Esta perspectiva da 

verdade se relaciona numa aspiração que a mesma possui enquanto valor. 

Portanto, o homem aspirará à verdade, e em sua mente irá percebê-la 

enquanto valor. Essa aspiração possui uma imprescindível dinâmica da 

verdade, um vivo desejo de buscar e indagar. Deste ponto percebemos uma 

submissão da mente em relação à verdade. Para Wojtyla, esta submissão é o 

que condicionará a transcendência da pessoa. O homem vai além de ser 

somente um espelho passivo que se limita a refletir os objetos; ele, por meio da 

verdade enquanto valor, dará um caráter superior e ascendente sobre esses 

objetos. Tal caráter superior, destacado pela transcendência, se encontra 

essencialmente na natureza espiritual da pessoa humana. 

Considerando então a transcendência e a relação com a verdade da 

consciência, podemos também perceber a possibilidade de abordar a análise 

da realização da pessoa (autorealização). Para Wojtyla (1982), o homem se 

realiza a si mesmo em sentido ontológico e axiológico-ético. A consciência é a 

condição necessária para a realização da pessoa.
29

  

Como vimos no primeiro capítulo, a pessoa humana, ao ser 

compreendida no processo de integração, tem em si uma estrutura de 

autogoverno e também de auto-possessão. Por causa dessa estrutura, ela 

poderá optar por agir de forma boa ou má (liberdade possível). O valor moral, 

que é próprio da pessoa (WOJTYLA, 1982), se encontra então nas ações que 

ela realiza. A moralidade presente na natureza axiológica deve ser entendida 

em relação ao próprio homem como, por exemplo, a escolha pessoal daquilo 

que é para o bem ou para o mal. Essa moralidade contém uma implicação 

ontológica: a realização da pessoa em ação. Nesse sentido a própria natureza 

axiológica terá uma raiz ontológica. 

                                                           
29

 Entenderemos melhor esse aspecto da realização no próximo tópico 
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3.4.1 Felicidade 

 

Wojtyla (apud SILVA, 2005) considera a autorealização como o sinônimo 

para a felicidade da pessoa humana. A felicidade possui a ideia semelhante à 

da realização, entretanto, aquela condiciona para a realização específica do 

bem, pois será por causa deste bem que a pessoa se converterá ao que é bom 

e assim se tornará boa. Portanto, há uma ligação estreita entre essa realização 

do bem (felicidade) e o sistema axiológico-ético da pessoa. 

A consciência, além de se relacionar com a verdade, no sentido da 

realização da pessoa, tem também a relação com o dever, isto é, numa 

consciência do dever atuar. Por causa da realização do dever, a consciência 

(WOJTYLA, 1982) se voltará para um esforço específico da pessoa; o esforço 

de estar orientada a perceber primeiramente a verdade na esfera dos valores 

morais. Essa orientação é vista como uma busca e uma investigação da 

verdade antes de ainda se formar o juízo. O esforço da consciência tende a 

formar um juízo, ou seja, uma tendência que aponta a tarefa da mente por meio 

da qual aspira à verdade na esfera dos valores. 

Então, como visto, a consciência está presente nessa aspiração à 

verdade na esfera dos valores, e que a partir disto podemos perceber a 

vontade. Essa vontade (WOJTYLA, 1982) representa na consciência do 

homem o caráter da autodeterminação, pois a volição que existe na pessoa 

procede dela mesma, mas à sua maneira própria. O fato da autodeterminação 

não significa dizer que necessariamente o querer seja já um conhecer, pois a 

vontade não possui um dinamismo cognitivo, mas sim um vínculo com a 

verdade. A vontade tem uma conexão estreita com a consciência, justamente 

pelo fato desta primeira possuir uma direção intencional; isso significa que se 

trata de uma volição dirigida a um objeto que possui um valor. A volição neste 

pensamento é um ato intencional intransitivo na pessoa, ou seja, o querer algo, 

por ser intencional, é incluso em mim e vai além de mim mesmo, mas de uma 

ou outra forma, a orientação da vontade se direciona a mim mesmo.  

Wojtyla (1982) afirma então que o querer não passa despercebido pelo 

ego, justamente pelo fato de ser intencional. A liberdade do homem, no sentido 



66 
 

 
 

de uma ação possível, é determinada primeiramente pelo querer desse ego, 

isto significa que há uma auto-dependência sobre a liberdade que tem por si 

uma independência sobre os possíveis objetos da vontade. Destacamos neste 

sentido, mais um esforço da consciência, o esforço do intelecto em buscar a 

verdade na esfera dos valores, a partir da auto-dependência da liberdade em 

relação à verdade diante do querer e de sua independência sobre os objetos 

desse querer.  

A liberdade humana para Wojtyla (apud SILVA, 2005) não acontece por 

meio de uma rejeição da verdade, mas sim pelo contrário, ela ocorre na medida 

em que o homem se rende e se realiza na verdade. O limite da liberdade é 

justamente a dependência da verdade. A liberdade humana é o centro da 

autodeterminação do ser pessoal a qual se vincula essencialmente com a 

verdade. Por causa desta autodeterminação é correto afirmar que a pessoa 

não é absoluta e incondicionalmente livre. O vínculo estreito da liberdade com 

a verdade acontece porque por meio desta ultima o homem se encontrará de 

fato realizada e a opção livre da pessoa pela verdade será então uma opção 

pela realização de si.   

Tanto a verdade moral, quanto a liberdade são aspectos que constituem 

o ego, e ambos se relacionam entre si (SILVA, 2005). Essa relação é tão 

importante que a realização da pessoa em sua ação ser tornará dependente 

dela. Desta forma, a união entre liberdade e verdade moral também se torna a 

condição primordial para o ser humano se considerar feliz. Somente uma parte 

deste binômio (liberdade-verdade) não fará o homem feliz. A experiência da 

felicidade para Wojtyla não pode ser separada com facilidade das relações 

interpessoais e sociais. Tais relações são de fato, o fundamento para a 

felicidade do homem. 

A pessoa humana, (SILVA, 2005) ao buscar a felicidade, deseja ir além 

de si mesma. Somente os seres pessoais podem ter a experiência da 

felicidade, pois a realização do ego acontece mediante a ação pessoal. Esta 

ação pode ou não estar em concordância com a consciência e com a verdade 

moral. A conquista da felicidade dependerá, portanto da experiência da 

transcendência da pessoa em ação. Consequentemente, os animais são 

exclusos da experiência da felicidade. 
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A felicidade para Wojtyla (apud SILVA, 2005) possui uma dimensão 

moral, ou seja, considerando a pessoa em sua ação, haverá uma realização e 

uma frustração diante do bem e do mal; em outras palavras, enquanto o bem, 

na ação realiza a pessoa, o mal a frustra. Será o juízo desenvolvido na 

consciência que condicionará diretamente a realização ou frustração da 

pessoa. A consciência, portanto, deve obedecer à norma presente na verdade 

moral, para que a atuação seja correta, e deve desobedecer à norma que se 

apresenta na falsidade. Deste ponto do dever e da realização, podemos 

perceber que a pessoa possui um desígnio, uma vocação própria, a obrigação 

por buscar sua autorealização e em consequência disso, um imperativo: “O ser 

bom”. A pessoa só se abrirá aos valores a partir do momento em que ela se 

tornar responsável por suas obrigações. 

 

 

3.5 A RELAÇÃO ENTRE VALOR PERSONALISTA, PARTICIPAÇÃO E 

EXPERIÊNCIA DO AMOR  

 

O Valor fundamental é a realização de uma ação pela pessoa a si 

mesma; e que também podemos denominar, segundo Wojtyla (1982), como um 

valor personalista da ação. Karol Wojtyla acredita que o ser precede a ação e 

por isso, o valor da pessoa é maior que o da ação. O fato da pessoa anteceder 

a ação, traz uma importância porque o valor da pessoa irá condicionar os 

valores éticos. O valor moral pressupõe a realização de uma ação e uma 

realização completa, isso quer dizer que, se a ação de fato não se realizar ou 

apresentar alguma deficiência na autenticidade de algum aspecto da 

autodeterminação, o valor moral perde seu fundamento. 

O valor da pessoa (WOJTYLA, 1982) consiste no fato de que a pessoa 

tem sua atualização no próprio ato, por meio da qual manifesta sua estrutura 

de autogoverno e auto-possessão. E será esta atualização que será possível 

definir como se executará a ação e permitir com que os valores éticos se 

enraízem.  
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Wojtyla (1982), a partir das análises anteriores envolvendo de forma 

específica a pessoa em sua singularidade, no que se refere à sua 

autorealização, se questiona: “Como o homem se auto-realiza quando atua 

junto com outros nas distintas relações inter-humanas e sociais?” (WOJTYLA, 

1982, p.313). Ele acredita que esta pergunta se refere ao ponto de vista da 

correlação dinâmica entre ação e pessoa; e que deste ponto irá revelar que a 

pessoa também possui uma “natureza social”. Esse termo parece estar 

significando fundamentalmente a realidade do existir e do atuar “junto com 

outros”. De forma mais precisa, Wojtyla denomina este significado como 

“participação”. 

O significado corrente de “participação” destacado por Wojtyla (1982) 

equivale a “tomar parte de algo”. Por outro lado, ele também diz que a 

“participação”, no sentido filosófico, nos obriga a mostrar sua essência 

intrínseca, no caso, sua “natureza social”. Por isso, a “participação” se 

caracterizará pela atuação da pessoa juntamente com os outros, cujo ato 

deverá manter o seu ser pessoal. 

De forma geral (SILVA, 2005), o homem atua e é capacitado (por causa 

de suas características) para viver junto com os demais homens, por isso a 

“participação” é tida como outra dimensão que o homem tem para se 

compreender a partir de sua atuação conjunta. Por esse motivo, cada pessoa 

se mostra e explica também o outro. Desta forma, é que na “participação”, a 

pessoa é vista em suas relações sociais ou comunitárias. 

Considerando o valor personalista Wojtyla (apud SILVA, 2005) acredita 

que este valor indicará a maneira como a pessoa realizou sua atuação junto 

com os outros, e indicará as obrigações que derivam do princípio da 

“participação”. Deste modo a “participação” passa a ser um dever aspirado por 

todos, pois será assim que o homem se realizará. Para Wojtyla, o lugar ideal 

para o homem agir e se auto-realizar é numa comunidade, pois nela ele pode 

atuar mediante a “participação”.  

Para Wojtyla (apud SILVA, 2005), a ação da pessoa deve se realizar, 

pois será por meio desta ação que se abordará o valor ético. Também a ação 

deve se realizar porque a pessoa tem esse direito, pois a execução de seus 
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atos se realiza de forma básica e natural. Tal direito adquire seu significado e 

importância absoluta, quando ele se fundamenta no atuar do homem junto com 

os outros. Deste modo, a “participação” terá o seu significado normativo 

confirmado. 

Segundo Wojtyla (1982), pode ocorrer que a “participação” seja limitada 

ou até mesmo, frustrada de forma definitiva, isso devido a própria motivação da 

pessoa e também por razões que se encontram externas a ela. No caso das 

razões externas, é correto afirmar que elas se originam dos defeitos dos 

sistemas que determinam o funcionamento da comunidade de atuação. Wojtyla 

exemplifica dois tipos de sistemas de comunidade de atuação limitada e 

defeituosa como o individualismo e o totalitarismo. O primeiro sistema elimina a 

“participação” em si por meio da afirmação do indivíduo sendo ele considerado 

o bem supremo e fundamental; daí, neste sentido, todos os interesses da 

sociedade devem se submeter a ele. Já o totalitarismo é um sistema que limita 

o indivíduo de tal forma, que tem a necessidade de “proteger-se” dele; a 

realização do bem comum
30

 é um de seus objetivos, mas a forma como o 

totalitarismo recorre a este bem, é que limita a “participação”, é uma 

recorrência frequente à coerção; e a isso, Wojtyla denomina de “individualismo 

invertido”. Tanto o individualismo quanto o totalitarismo descaracterizam a 

pessoa. 

 

 

3.5.1 O Próximo, o Membro de uma Comunidade   

 

Na análise dos problemas que podem ser encontrados sobre a 

“participação”, Wojtyla (1982) também destaca o fato de que o homem 

pertence a distintas comunidades. Assim sendo, para solucionar o fato de o 

                                                           
30

  O bem comum para Wojtyla (1982) vai além da consideração de um objeto comum de 

atuação realizada por um grupo de pessoas; ele representa o fim da atuação o qual se 

encontra num duplo sentido: objetivo e subjetivo. O sentido objetivo corresponde à primeira 

consideração; já no sentido subjetivo, o bem comum se relaciona estreitamente com a 

“participação”, enquanto propriedade da pessoa que atua, correspondendo à “ natureza social 

do homem”. 
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homem pertencer a distintas comunidades, Wojtyla discorre sobre a condição 

da pessoa como um “membro de uma comunidade”: 

 

Sua condição de membro em cada uma delas é como um sistema 
específico de referência que se resulta muito complexo e rico graças à 

possibilidade de participação de cada uma das pessoas que pertencem à 
comunidade. (WOJTYLA, 1982, p.340) 

 

O sistema de referência que Wojtyla (1982) menciona, está 

profundamente relacionado com o outro o qual desempenha um papel de 

grande importância para a “participação”, este sistema é designado pela 

palavra “próximo”. Apesar dos termos “próximo” e “membro de uma 

comunidade” parecerem equivalentes, não são idênticos, possuem uma noção 

essencial diferente; cada um assinala possibilidades e tendências distintas 

dentro da “participação” da pessoa. Apesar de haver diferença entre esses dois 

sistemas, eles não se opõem e nem se separam. 

De acordo com Wojtyla (1982), a própria “participação” da pessoa 

apontará a diferença entre o “próximo” e “membro de uma comunidade”, ou 

seja, quando a “participação” se refere ao “membro de uma comunidade” está 

sendo destacada a pessoa na qualidade da comunidade que está inserida, por 

exemplo, membro de uma determinada família e membro de uma nação. 

Quando a “participação” se refere ao “próximo”, está sendo destacada a 

situação da pessoa enquanto membro da comunidade, por exemplo, a minha 

situação de filho diante a minha família. Uma coisa é ser membro de uma 

família, outra coisa é ser um filho dessa família. Por esse motivo Wojtyla diz 

sobre o sistema de referência “próximo”: “É natural que nos sintamos mais 

aproximados de nossa família e de nossos compatriotas que dos membros de 

outras famílias e de outras nações.” (WOJTYLA, 1982, p.341) 

A ideia de “próximo” para Wojtyla (1982) nos obriga, além de nos 

reconhecer, a valorizar a essência de cada pessoa independente da condição 

de “membro de uma comunidade”; impelindo-nos assim a observar nela algo 

muito mais absoluto. Por esse motivo, a ideia de próximo considera a 

humanidade do homem em si mesmo. Esta ideia é a ultima consequência do 

princípio de “participação”. 
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Levar em conta o sistema de referência “próximo” (apud SILVA, 2005) é 

aumentar o alcance da “participação”, ou seja, a pessoa humana não somente 

atua junto com os outros, mas participa da humanidade dos demais homens. 

Consequentemente o “próximo” embasa toda a participação no sentido do 

existir e do atuar comunitário.  

O “próximo” terá uma equivalência com o duplo sentido (objetividade e 

subjetividade) presente no bem comum. Isso quer dizer que, na ordem objetiva 

da participação (SILVA, 2005), o “próximo” pertence a uma comunidade e todo 

o membro desta comunidade também será “próximo”. Na ordem subjetiva, o 

próximo é o mais importante porque participa na humanidade de todo ser 

humano, se tornando o centro da verdadeira “participação”. Assim sendo, o 

“próximo” é a condição do “valor personalista”, do atuar e do existir “junto com 

os outros homens”. 

 

 

3.5.2 O Mandamento do Amor  

 

Em vista do sentido do “próximo” na ordem subjetiva, ou seja, da 

capacidade de cada pessoa participar da humanidade de todos os homens, 

Wojtyla (1982) acreditar ser conveniente dedicar sua atenção ao mandamento 

evangélico do amor. Por isso, o filósofo irá se firmar no conteúdo ético presente 

no mandamento: “amarás”; não tendo assim a intenção de esgotar todo o 

conteúdo deste imperativo. O objetivo wojtyliano ao estudar o significado ético 

do amor será então o de unicamente fazer perceber com coerência e força que 

o sistema de referência voltado para o “próximo” tem o significado fundamental 

no atuar e no existir “junto com os outros”. 

O objetivo em questão será alcançado (WOJTYLA, 1982) mediante a 

justaposição do “próximo” com o próprio ego, ou seja, considerar o “ao próximo 

como a ti mesmo”. O sistema referencial do “próximo” supera qualquer outro 

sistema que existe numa comunidade humana devido ao seu alcance simples e 

profundo, por exemplo, somente por meio do “próximo” posso ter acesso à sua 

plena “participação”. Esse acesso à pela “participação” da pessoa em uma 
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comunidade não acontece considerando apenas a mera condição dela como 

membro de uma comunidade. Isto é, mais profundo do que saber que sou um 

membro de uma família é saber ainda que sou um filho.  

O imperativo “amarás” segundo Wojtyla (1982) possui um caráter 

inteiramente comunitário; é um mandamento que expressa o que é realmente 

necessário para se formar uma comunidade, mas acima de tudo, formar uma 

comunidade autêntica, verdadeiramente humana. Esta comunidade deve ser 

considerada em si a presença conjunta dos dois sistemas de referência: o 

“próximo” e o “membro de uma comunidade”, pois ambos se realizam na 

comunidade. Isso significa que, ao se adotar qualquer outro ponto de vista 

fundamental, seria apresentado de forma inevitável algum tipo de limitação. 

Essas limitações seriam um sinal de uma debilidade fundamental da pessoa 

em sua participação e por consequência uma grave deficiência em sua 

“natureza social”. Em outras palavras, a “natureza social” da pessoa humana 

se manifesta por meio dos sistemas “membro de uma comunidade” e 

“próximo”.  

Wojtyla (apud SILVA, 2005) considera que o sistema do “próximo” deve 

se converter no critério para que os homens cresçam na coexistência e na 

cooperação. Caso esse referido sistema apresente alguma deficiência, 

consequentemente conduzirá a “participação” à debilidade, acarretando assim 

numa separação radical entre a pessoa e sua comunidade. A relação entre 

comunidade e pessoa é bem estreita, por isso a realidade da comunidade se 

estenderá a partir da própria pessoa. 

Para Wojtyla (1993), o significado ético do amor nasce do sujeito 

pessoal a partir do momento em que ele se encontra com o valor; pela própria 

natureza desse processo, não haveria nenhum resultado satisfatório, caso o 

intento fosse o de suscitá-lo de outro modo que não fosse o próprio sujeito. O 

mandamento do amor, por si mesmo, não suprime o ato moral autônomo, 

fundamentado no conhecimento do próprio valor que o sujeito realizou em seu 

ato. Desta forma, apesar do verbo “mandar” suscitar um dever a partir do 

exterior, não significa que estará havendo uma exclusão da possibilidade que 

isso possa também ser suscitado interiormente. 
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Wojtyla (1993) acredita que a natureza do ato do amor tem o papel de 

descobrir o valor, graças à sensibilização emocional presente neste ato e 

justamente, essa natureza também permitirá com que o sujeito perceba novos 

valores. O amor torna os valores acessíveis à pessoa, ele os converte em 

conteúdo da experiência intencional por parte do sujeito. A orientação deste 

amor é, por sua própria natureza, para uma pessoa, fazendo com que o sujeito 

do amor experimente o mundo de valores ideais próprios de uma determinada 

pessoa. Pela própria natureza do ato do amor surgirá a experiência do mundo 

dos valores ideais, criando uma relação de um seguimento do modelo moral. 

Somente o amor à pessoa possuirá o sentido ético. 

O amor, conforme o pensamento de Wojtyla (1982) é um mandamento 

enquanto “norma” do ser para atuar “junto com os outros”. O filósofo acredita 

que se o mandamento do amor não for a norma de uma vida comunitária 

própria, os homens desta comunidade não terão a medida da missão e 

exigências estabelecida a eles pelo amor para que se converta em realidade 

todo o bem contido no atuar e no existir junto com os outros. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A resposta existencial à pergunta sobre o mistério do que vem a ser o 

homem é compreendê-lo como pessoa. Karol Wojtyla comunga dessa resposta 

ao mistério humano. A pessoa humana, possuindo uma interioridade e uma 

espiritualidade, se destaca e se difere dos demais seres existentes. 

Wojtyla afirmou que a pessoa é conhecida e também se conhece por 

meio de seus atos. Por causa dessa afirmação, neste trabalho foi possível 

constatar que Wojtyla não desconhece a importância da análise psicológica e 

nem mesmo o aspecto do pensamento determinista empírico, pelo fato de 

ambos terem como eixo de análise os atos. Wojtyla não os ignora, mas supera 

algumas características deterministas, isso por causa da análise da relação 

entre a consciência e a experiência do ato. 

A filosofia de Karol Wojtyla contribui para aproximar a perspectiva 

objetivista e subjetivista presente respectivamente na filosofia do ser e na 

filosofia da consciência, pois o estudo da pessoa em ação, para ele, mantém 

um estado de ser que abarca estas duas perspectivas, ou seja, um estado de 

ser que é concomitantemente sujeito e objeto. Assim, também a pessoa 

humana terá capacidade de atuar no mundo objetivo e na realidade 

transcendente. 

Mas seu esforço não se interrompe no conhecimento da pessoa por 

meio de seus atos, pois Wojtyla, com o estudo da pessoa em ação, vai além. 

Isto é, a antropologia personalista de Karol Wojtyla alcança o seu ápice no 

amor, pois será somente por meio da experiência deste, que o ser humano 

conseguirá se perceber e, por consequência, se compreender como pessoa 

humana.  

Será também por meio do amor que essa pessoa terá acesso a uma 

comunidade autenticamente humana, mas não somente um acesso com 

aspecto externo, de se perceber como “membro”, mas também, de aspecto 

interno, na experiência de vivência entre “próximos” numa mútua “participação”, 

numa opção pelo “mandamento do amor”. A orientação livre e verdadeira a 

viver o “mandamento do amor” é o sinal de que o homem se percebe realmente 
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como pessoa humana e que está direcionada à realização do bem, ou seja, à 

felicidade. 

A orientação livre da pessoa fora da verdade, possivelmente não a 

conduzirá ao “mandamento do amor” e, portanto, a mesma poderá “participar” 

de uma comunidade sem ter uma clara distinção referencial do “próximo”, e por 

causa disso terá uma experiência inautêntica de uma comunidade. A 

experiência inautêntica poderá gerar na pessoa disposições que distorcem a 

vida em comunidade, como vimos, o totalitarismo e o individualismo. Ambos 

são sistemas inautênticos capazes de dissolver na pessoa a capacidade para a 

mesma encontrar o caminho para a felicidade, por causa dos atos de coerção e 

proteção egoísta presentes nesses sistemas. 

A opção livre e verdadeira pela vivência do “mandamento do amor” deve 

passar por uma decisão que seja regida por uma vontade que não esteja 

pautada na superemocionalização. Pois será na dimensão emocional que o 

homem poderá ter a verdade no âmbito moral; e, se esta verdade não estiver 

em interação com a razão, o homem não conseguirá fazer um juízo de valores. 

A análise da pessoa, segundo o pensamento wojtyliano, no que se 

refere especificamente à relação entre experiência e consciência humanas, irá 

fornecer fundamentos teóricos importantes para futuros aprofundamentos como 

a continuidade nos estudos antropológicos, em uma proposta antropológico-

existencial, aprofundar na análise da vida ética da pessoa e também na própria 

hermenêutica. 

No sentido da continuidade dos estudos antropológicos, é possível 

abordar futuramente um tema como o da influência do amor na percepção 

sensível da pessoa. Isto é, observar a intencionalidade presente no amor e 

verificar qual influência ou quais acontecerão em todas as percepções 

sensíveis do ser humano.  

É possível que se pense ainda num tema antropológico-existencial. Isto 

a partir do aspecto dos sistemas de referência do “membro de uma 

comunidade” e do “próximo”. Considerando o sistema “membro de uma 

comunidade” como sendo a referência da pessoa na qualidade da comunidade 

em que ela está inserida; e também o sistema do “próximo”, como sendo um 
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fator que nos impele à experiência do absoluto por causa da valorização da 

essência pessoal que cada homem tem numa comunidade. Destes dois 

pontos, é aceitável se pensar na relação do sistema “membro de uma 

comunidade” com o “ser-no-mundo” de Heidegger e na relação do “próximo” 

com o “excêntrico ao mundo” de Max Scheler. E a partir dessas relações, levar 

em conta o conteúdo e a diferença entre as seguintes perguntas retomadas por 

Scheler (2003, p.85): “onde me encontro afinal?”, “qual é em verdade minha 

posição?” e “eu sou uma parte do mundo, sou envolvido por ele?” 

Em relação à vida ética, é oportuno se pensar no tema da ligação do 

“mandamento do amor” com a opção por um seguimento de um ideal ético. 

Buscando assim compreender qual seria a importância da opção por esse tipo 

de seguimento, visto que o “mandamento do amor” possui uma característica 

autônoma no agir da pessoa humana. 

Também o estudo da pessoa segundo o pensamento em questão 

poderá auxiliar na questão hermenêutica, no que se refere a uma hermenêutica 

da relação humana. De forma específica, considerando o conteúdo da 

compreensão presente no processo da escuta. Isto quer dizer que, a partir do 

processo da percepção auditiva, buscar entender como o processo da escuta 

influencia na compreensão do próximo e na compreensão de si mesmo, em 

outras palavras, entender, nesta relação sujeito e objeto presente na escuta, 

como o homem compreende a si e ao próximo como pessoa.  
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