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RESUMO: O presente artigo possui como propósito apresentar a norma personalista do filósofo 
polonês Karol Józef Wojtyla (Papa São João Paulo II) em suas raízes antropológicas e em seu 
sentido ético. Na contemporaneidade, a pessoa busca em seu agir o máximo de bem-estar e, 
consequentemente, o menor desconforto. Esse modelo ético tem por princípio o modelo 
utilitarista que põe a utilidade como ponto central do agir humano. O problema agrava-se 
quando, por muitas vezes, esse princípio está presente na modernidade de forma consciente; seus 
princípios filosóficos são formulados e cientificamente definidos. Evidencia-se, também, na 
contemporaneidade, como resultado da influência da tradição cristã, outro tipo de modelo ético: o 
mandamento do amor ao próximo. A metodologia empregada nesta pesquisa qualitativa 
desenvolve-se a partir de uma análise bibliográfica, sobretudo em sua obra Amor e 
Responsabilidade (1959). A análise revelou a competência da norma personalista para evidenciar 
uma ação adequada diante da dignidade e do valor da natureza da pessoa. A devida compreensão 
wojtyliana dos conceitos de amor, pessoa, autorrealização, autodeterminação, autotranscedência 
e dom de si evidenciaram-se importantes para a conclusão desta pesquisa ética, contribuindo para 
uma melhor compreensão da ação adequada quando se tem outra pessoa envolvida. 
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ABSTRACT: The present paper has the purpose to introduce the personalist norm of the polish 
philosopher Karol Josef Wojtyla (Pope Saint John Paul II) in its anthropological roots and in its 
ethical sense. In Contemporanity, the person seeks in his actions the maximum well-being and 
consequently, the viable minor discomfort. This ethical model has by principles the utilitarianism 
model, that puts utility as focus of the human actions, the problem aggravates itself when, many 
times, that principle is present in modernity unconsciously; its philosophical principles are 
formulated and scientifically defined. It's also evident in contemporanity, as result of the christian 
tradition, another type of ethical model; the "love thy neighbor" commandment. The methodology 
applied in this qualitative research develops itself starting by an bibliographic analysis, specially 
in his work Love and Responsibility (1959). The analysis shown the competece of the personalist 
norm to evidenciate an adequate action in relation with the dignity and the value of human 
nature. The due wojtylian comprehension of the concepts of love, person, self realization, self 
determination, self transcendence and self endowment evidenciate itself as significantive to the 
conclusion of this ethical research, contributing to a better understanding of the adequate action 
when having another person involved. 
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INTRODUÇÃO 

 

Karol Wojtyla, um dos maiores líderes e pensadores do século XX, nasceu em 

Wadowice, sul da Polônia. Estudou na universidade de Cracóvia iniciando sua dedicação ao 

estudo filosófico em seu período formativo para o sacerdócio, de modo clandestino, durante a 

ocupação alemã. Nosso autor é bem conhecido em seu pontificado na Igreja Católica como 

papa João Paulo II, mas para uma maior compreensão de seu legado não se pode negligenciar a 

sua análise filosófica, pois a reflexão filosófica não foi episódica, mas esteve presente em toda 

sua vida (Cf. REALE, 2005). 

Além de um sumo pontífice - para alguns um dos maiores, “é também um filósofo, 

especializado em ética filosófica” (LORSCHEIDER, 2001 apud DA SILVA, 2001, p.6). Seu 

pensamento é de relevância para a filosofia, sobretudo para a corrente personalista e 

fenomenológica. Quando professor desenvolveu sua reflexão filosófica, principalmente nos 

campos de antropologia e ética, abordagens que nosso autor não deixou de lado após sua 

eleição como sumo pontífice. 

Seu pensamento afirma que a pessoa possui uma dignidade superior a todas as coisas 

do mundo visível e que ela não atinge sua plenitude por si mesma, mas desenvolve-se num 

dom de si aos outros, e que essa é a mais perfeita capacidade do ser humano. O amor, 

portanto, é a ação mais adequada diante do valor intrínseco e da dignidade da pessoa humana. 

O pensamento que parece prevalecer nos dias atuais concebe, muitas vezes, o prazer 

como caminho para a felicidade, caminho esse muito atraente para uma sociedade marcada 

pela frivolidade que lhe proporciona muitos prazeres, mas não felicidade. No pensamento 

wojtyliano, a felicidade está ligada indissoluvelmente à verdade sobre o ser humano, à verdade 

de sua origem, sobre o seu ser e seu destino. Na medida em que o ser humano descobre esta 

verdade e vive de acordo a ela, encontra o sentido de sua vida e, então, a felicidade. 

Neste trabalho, trataremos da reflexão filosófica de Karol Wojtyla sobre a norma 

personalista, norma essa que percebe a pessoa como um bem ao qual só o amor constitui a 

atitude justa e válida, em suas raízes antropológicas e em seu sentido ético, obtendo como 

benefício uma maior compreensão da dignidade da pessoa e do modo adequado da ação 

quando esta tem outra pessoa como objeto. 
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Este tema ético sobre o modo adequado do agir para com a pessoa tornou-se mais 

pesquisado e comentado, sobretudo, por causa do avanço da ciência e da tecnologia, que 

reduz o homem à mero instrumento para um suposto crescimento científico. 

A ação que não se pautar pela norma ética adequada, levará a pessoa à destruição. 

Abordando o problema ético, aborda-se a própria realização da pessoa humana e da 

sociedade. [...] A ciência e a técnica são importantes e necessárias, e é preciso progredir no 

avanço destes aspectos da vida, mas este progresso não dispensa outro progresso, o progresso 

humanístico, do qual a filosofia faz parte, e hoje, mais do que nunca, em seu aspecto ético. 

(LORSCHEIDER, 2001 apud DA SILVA, 2001, p.7). 

Temos por hipótese inicial que o valor do ser humano consiste no fato de ser mais que 

um mero indivíduo de uma espécie, mas que ele é muito mais, ele é uma pessoa, e que isso 

fundamenta a proibição do uso dela como meio ou instrumento para a obtenção de fins. Cada 

pessoa é um bem em si mesma, seu valor não está na utilidade ou no prazer que se pode obter 

dela. Em Wojtyla, portanto, a pessoa é um bem para o qual o amor é a única atitude 

condizente com sua natureza. Usaremos para a realização dessa pesquisa como meio 

metodológico uma análise bibliográfica de sua obra Amor e Responsabilidade, publicada em sua 

primeira edição em 1959. Ressalta-se que na atualidade a obra tornou-se mais acessível no 

Brasil por ter sido recentemente publicada pela editora Cultor de livros na tradução de 

Manuel Alves da Silva. Sendo a obra de grande relevância para a integração das questões 

sobre o amor, o matrimônio, o sexo e a família. A dignidade da pessoa é de forma excelente 

exposta aqui (Cf. LUBAC, 2016 apud WOJTYLA, 2016, p.9-11).  

 

1. AS ESPECIFICIDADES DA PESSOA 

 

No dia-a-dia, o homem é sempre experienciado, no contexto de suas ações, num 

esquema de relação entre sujeito e objeto, desde as coisas mais simples até as mais complexas. 

Karol Wojtyla convida-nos a, em um primeiro momento, a pensarmos o termo “objeto” como 

sinônimo de “ser”, destacando assim o caráter objetivo de seu pensamento. 

Contudo, tal proposta merece um melhor aprofundamento e, para isso, daremos dois 

exemplos, sendo o primeiro deles o seguinte: “Ao acordar o homem levanta-se da cama e 

arruma-a”, nesse caso, é fácil percebermos, através de uma análise simples, que o homem é 

sujeito e a cama é objeto (coisa). No caso, porém, de um relacionamento entre duas pessoas 
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não é adequado empregar o mesmo sentido do termo “objeto”; vejamos, pois o segundo 

exemplo: “O esposo ao encontrar sua esposa, beija-a.” Nesse exemplo, temos que fazer um 

esforço maior para pensarmos a esposa não como objeto compreendido como coisa, mas como 

“objeto” enquanto sinônimo de “ser”. O sujeito, no último exemplo, é aquele que produz a 

ação, e aquele em que a ação é direcionada, é objeto da ação, mas não no sentido de coisa, mas 

como ser que recebe a ação de outro ser. Uma interrelação de seres, poderíamos dizer.  

O homem não deve conceber o que se encontra exterior a ele, considerando-se a si 

mesmo como único sujeito, pois o mundo é composto por vários outros seres humanos, e, em 

suas ações, eles também são sujeitos, logo, o sujeito também é um ser, é diferente das coisas, é 

alguém. O que diferencia o homem dos outros seres é que ele é objetivamente “alguém” 

enquanto que os outros seres podem ser considerados simplesmente como “coisas”. 

Esta simples e elementar distinção põe em evidência todo o abismo que separa o 

mundo das pessoas do das coisas. O mundo objetivo em que vivemos é composto de pessoas e 

coisas. Consideramos como coisa um ser não só sem razão, mas também sem vida; uma coisa é 

um objeto inanimado. Hesitaríamos em chamar coisa a um animal ou até uma planta. 

Contudo, não se pode falar de pessoa animal. Diz-se, pelo contrário “indivíduo animal”, 

entendo com isto simplesmente “indivíduo de uma certa espécie animal”. E esta definição 

basta. Mas não basta definir o homem como indivíduo da espécie homo (nem sequer homo 

sapiens). (WOJTYLA, 2016, p.15-16). 

O homem, para nosso autor, não deve ser percebido apenas como indivíduo de uma 

espécie, ele é mais que isso. Há nele especificidades que não estão presentes nos demais seres 

que pertencem ao mundo visível e, por isso, o modo mais adequado para refletir sobre o 

homem é percebendo-o como pessoa. Portanto, diz ele:  

O termo “pessoa” foi escolhido para sublinhar que o homem não se deixa encerar na 

noção “indivíduo de uma espécie”; porque há nele alguma coisa mais, uma plenitude e uma 

perfeição de ser particulares, que não se podem exprimir senão empregando a palavra 

“pessoa”. (WOJTYLA, 2016, p.16). 

O fundamento mais simples apresentado por Wojtyla, para fazer uma distinção entre 

a pessoa e os outros seres, é por meio da definição de pessoa revelada por Severino Boécio, na 

qual o homem é individua substantia rationalis naturae (indivíduo de natureza racional) (Cf. 

BOÉCIO, 1979). É isto que distingue de forma objetiva a pessoa das outras coisas. 
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A pessoa, pelo fato de ser um indivíduo de natureza racional, isto é, um indivíduo em 

que a razão faz parte da natureza, é ao mesmo tempo, no mundo dos seres, um sujeito único 

no seu gênero, inteiramente diferente do que são, por exemplo, os animais, seres 

relativamente mais próximos do homem pela sua constituição física, sobretudo alguns deles. 

(WOJTYLA, 2016, p.16). 

O que distingue a pessoa dos animais é sobretudo sua interioridade. Por mais que 

alguns animais possuam capacidades sensoriais tão aprimoradas quanto as que estão 

presentes no ser humano, encontram-se, na pessoa, funções que são de caráter espiritual como 

é o caso do conhecimento e da vontade. Estes, que segundo nosso autor, são tendências da 

pessoa que conduzem-na pela busca do bem e do verdadeiro, tal busca, resulta - segundo 

Wojtyla - em duas questões principais: 1. Qual é a causa primeira de tudo? 2. Como ser bom e 

atingir a plenitude de bem? (Cf. 2016, p.17). Uma nos fala, especificamente, da busca do 

conhecimento verdadeiro e a outra sobre o desejo pelo bem, ambos, o desejo do bem e o 

conhecimento, são mais que simples funções humanas, são, antes, orientações naturais e 

próprias da pessoa.  

A pessoa insere-se no mundo a partir de sua vida interior. Isso significa que sua 

interioridade faz com que ela seja revelada de forma única ao mundo exterior. Ela se comunica 

não unicamente ao mundo visível por meio do sensorial ou físico, mas também por meio de 

sua vida interior, sua interioridade. Diferente dos outros seres, a pessoa possui um “eu” interior, 

uma vida interior e, em suas ações, sua interioridade é doada ao mundo visível. Logo, outra 

especificidade da pessoa é que, em sua relação com o mundo, ela afirma o seu próprio “eu”; 

isso acontece porque é próprio de sua natureza, tendo uma natureza substancialmente 

diferente da dos animais. 

A comunicação da pessoa com o mundo objetivo, com a realidade, não é só física, como 

acontece com todos os seres da natureza, e nem somente sensitiva, como nos animais. 

Enquanto sujeito claramente definido, a pessoa humana se comunica com os outros seres por 

meio da própria interioridade. (WOJTYLA, 2016, p.17). 

A formação intelectual de Karol Wojtyla é indiscutivelmente tomista. Contudo, sua 

pesquisa ética em Max Scheler colaborou muito para sua análise da pessoa, dando a ele um 

maior aprofundamento na compreensão de autodeterminação, da subjetividade e de outros 

conceitos fundantes em seu sistema ético e antropológico. A autodeterminação é uma 

faculdade humana fundada sobre a reflexão, no livre arbítrio do homem, onde ele, ao agir, 
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escolhe o que quer fazer, logo o homem é também senhor de si mesmo, pois é livre. Wojtyla 

utiliza-se do provérbio latino sui iuris para ressaltar a autonomia do sujeito em seu agir.  

Procedem disso outras especificidades da pessoa, ela é incomunicável e inalienável. Aqui 

não se trata de sublinhar que a pessoa é sempre um ser único, que não tem equivalente, 

porque isto se pode afirmar também de qualquer outro ser: animal, planta ou pedra. O fato de 

que a pessoa é incomunicável e inalienável está em estreita relação com sua interioridade, com 

a sua autodeterminação, o seu livre arbítrio. (WOJTYLA, 2016, p.18). 

Ser incomunicável e inalienável significa para a pessoa que o ato voluntario é 

insubstituível, é intransponível. A pessoa é livre em sua vontade e em seu querer para agir de 

tal modo e não de outro, por esse motivo, eu não posso querer que o outro queira aquilo que 

eu quero. Contudo, o bem comum existe e deve ser buscado em relações interpessoais. Não 

obstante, acontecem - por exemplo - casos em que pais desejam muito que seus filhos desejem 

aquilo que eles querem que eles queiram. São, em situações como essas, que se retrata a 

diferença entre o “outro” e o “eu”. “Eu posso não querer o que ele deseja que eu queira, e 

precisamente nisto sou incommunicabilis.” (WOJTYLA, 2016, p.18). 

 

2. A AÇÃO JUSTA DIANTE DA PESSOA 

 

Antes de tratarmos propriamente da ação justa, faz-se necessário analisarmos uma 

atitude contrária à natureza da pessoa: o uso, quando se tem uma pessoa como mero objeto de 

uma ação. O uso ocorre quando me sirvo do objeto como instrumento ou meio para a 

obtenção de um determinado fim. O objeto usado possui ligação tanto com o sujeito que 

realiza a ação quanto com o fim dela. “O meio está, pois, subordinado ao fim; e, ao mesmo 

tempo, em certo sentido, ao agente.” (WOJTYLA, 2016, p. 19). O sujeito serve-se dos meios 

para alcançar determinados fins. 

Parece-nos justo que a pessoa desfrute das riquezas naturais, e usufruía delas e dos 

seres como meio, pois não são pessoas. Contudo, exige-se que o sujeito tenha moderação no 

uso dos objetos e dos animais, principalmente destes últimos, pois são dotados de 

sensibilidade e capazes de sofrer, exige-se do homem que não lhes faça mal, não levando nem 

os animais e nem as riquezas naturais à destruição. 

Poderíamos aplicar o mesmo princípio às relações interpessoais? Poderia eu servir-me 

de uma pessoa como meio, como mero instrumento de minhas ações? No pensamento 
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wojtyliano, tais questões implicam importantes problemas morais. A pessoa, para ele, nunca 

pode ser utilizada como meio para a obtenção de um fim de outrem, pois isso seria uma 

contradição de sua própria natureza. 

A pessoa, em sua interioridade, é capaz de conhecer e desejar de forma livre, de pensar 

e de autodeterminar-se; por isso caberia somente a ela determinar, em sua liberdade, seus 

próprios fins. Nenhuma pessoa, portanto, pode ser usada como objeto de obtenção de fins de 

outrem, nem mesmo Deus utilizaria o homem como objeto-coisa. Quando Deus, diz Wojtyla, 

deseja conduzir alguém para algo, começa por dar ao indivíduo a possibilidade de conhecer e 

escolher alguma coisa como próprio fim de forma livre.  

Ninguém tem o direito de servir-se de uma pessoa, de usá-la como um meio; nem 

sequer Deus, seu criador. Da parte de Deus isto é, aliás, absolutamente impossível, porque, ao 

dotar a pessoa de uma natureza racional livre, Deus concedeu-lhe o poder de indicar ela 

mesma, por si só, os fins da sua ação, excluindo com isto toda possibilidade de reduzi-la a ser 

não mais que um instrumento ao serviço dos fins alheios. (WOJTYLA, 2016, p.21). 

Não tratar a pessoa como meio constitui uma ordem da ação para nosso autor. Neste 

ponto, Wojtyla recebe influência do pensamento ético de Immanuel Kant, inspirando-se, em 

seu pensamento no imperativo kantiano que diz: “Age de tal maneira que uses a humanidade, 

tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e 

nunca simplesmente como meio.” (KANT, 2005, p.69). 

Ao agir, a pessoa não deve tratar a outra apenas como meio, mas sempre também como 

fim de toda ação. Wojtyla utiliza o pensamento kantiano, enquanto apoio ao caráter 

normativo do agir, para fundamentar a impossibilidade da utilização da pessoa como meio, 

em vista da consecução de um fim (Cf. PADILHA, 1985, p.231). Embora a experiência ética do 

“devo fazer” seja basal para a moralidade, esta não a esgota e por isso, Wojtyla vai além de 

uma “ética do dever”, elaborando uma ética de cunho personalista.  

Nosso autor expõe primeiro o aspecto negativo da ação para com a pessoa, ao 

argumentar que utilizar a pessoa é contrária à sua natureza, por isso inadequada quando se 

tem outra pessoa como objeto de uma ação. O amor, no pensamento de Wojtyla, é a antítese 

ao uso e, por esse motivo, a atitude positiva diante de uma pessoa é o amor, pois esse exclui o 

uso. Um dos aspectos do amor é sua capacidade unitiva entre pessoas. Isso acontece quando 

outra pessoa conhece o nosso fim, o perceba como um bem e o torne também o seu fim. 
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Há, portanto, um bem comum que liga as pessoas, segundo nosso autor, “a partir de 

dentro” (cf. 2016, p.23), no interior das pessoas que atuam, tendo em vista o bem como fim de 

suas ações. Não se pode imaginar um amor verdadeiro, no pensamento de Wojtyla, um amor 

sólido entre pessoas, sem a presença desse laço que as liga entre si em um bem comum. 

Quando é presente em uma relação entre pessoas, o bem comum é capaz de uní-las, a pessoa 

não corre risco de ser subjugada por outra, mas ambas são subordinadas ao bem comum que 

as uniu. 

Existe, em cada pessoa, uma busca natural pelo bem e uma tendência ao verdadeiro. 

Essa tendência natural da pessoa ao bem possui ligação direta com o seu livre-arbítrio, pelo 

qual ela pode optar por agir de acordo com este bem. Por causa disso, toda pessoa é capaz de 

amar e de participar do amor. Todavia, o amor não se encontra nela de forma pronta e 

acabada, mas está sempre em processo de desenvolvimento, exige-se da pessoa assim uma 

escolha constante pelo bem. 

Uma relação interpessoal deveria, de acordo com uma perspectiva wojtyliana, iniciar-

se de um modo que o laço do bem comum que as une seja de fácil identificação para que possa 

ser excluída desde seu início qualquer atitude contrária a natureza humana. Acontece a 

eliminação de ações não adequadas para com a pessoa dessa forma, pois “o amor eliminará 

neles, pouco a pouco, a atitude puramente utilitarista, consumidora em relação à pessoa.” 

(WOJTYLA, 2016, p.24). Contudo, só a união de pessoas através de um bem comum é 

insuficiente para resolver o problema da utilização da pessoa como meio. É necessário um 

bem fundamental que é apresentado, por nosso autor, como a realização da “humanidade”, da 

dignidade da pessoa. Portanto, ter consciência e conhecimento do valor da pessoa, leva-nos a 

sujeitar toda ação ao bem personalista que é o outro. 

 

3. A PESSOA E O PRAZER 

 

Todo ato voluntário para Wojtyla é acompanhado de elementos ou estados 

emocionais. Pois eles estão presentes antes, durante e depois de cada ato voluntário e, sem 

eles, os atos passariam quase despercebidos na consciência do homem. 

O ato objetivo em si mesmo teria sido muitas vezes evanescente e quase imperceptível 

para a consciência humana, se os estados emocionais afetivos, criados por acontecimentos 
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vividos e diversamente sentidos, não o tivessem salientado e posto em relevo. (WOJTYLA, 

2016, p.26). 

No pensamento wojtyliano, os elementos emocionais afetivos são percebidos em seu 

aspecto positivo e negativo. Sendo, principalmente, a dor negativa e o prazer positivo. 

Quando se tem uma outra pessoa como objeto de ações, tais aspectos emocionais são 

colocados em relevo, sobretudo em relações entre casais em suas relações sexuais. Nesse 

campo, torna-se de fácil compreensão o segundo significado do uso da pessoa como objeto: o 

de encontrar prazer. 

A pessoa é uma particular fonte de sensações, com cargas emocionais positivas de 

prazer e negativas de sofrimento. “Contudo, não se deve supor que aqui entre em jogo 

exclusivamente um prazer sensual.” (WOJTYLA, 2016, p.27). Pois, dessa forma, as relações 

interpessoais seriam niveladas ao que acontece também entre os animais. 

[...] não se pode, a rigor, comparar a vida sexual dos animais à dos homens, embora seja 

evidente que ela também existe nos animais, sendo a fonte da procriação, e, por conseguinte, 

da conservação e da continuação da espécie. Contudo, nos animais a vida sexual situa-se ao 

nível da natureza e do instinto a ela ligado, ao passo que nos homens se situa ao nível da 

pessoa e da moral. (WOJTYLA, 2016, p.27). 

O homem é consciente da finalidade de sua vida sexual e de que tanto ele quanto o 

outro são pessoas e disso resulta a moral sexual. Quando as ações de uma pessoa para com a 

outra são unicamente para extrair do outro o máximo de prazer possível, essa usa a pessoa 

como objeto e contradiz sua natureza humana. Sobre essa atitude inadequada para com a 

pessoa, o sujeito da ação tem como fim o prazer e não a pessoa e, por conseguinte, a utiliza 

como instrumento para a obtenção de seus próprios fins. 

Os seus atos colocam-se então exclusivamente na perspectiva do prazer que se quer 

experimentar ou do sofrimento que se quer evitar. Se os atos em relação à pessoa de sexo 

oposto são praticados unicamente ou pelo menos principalmente nesta perspectiva, a pessoa 

torna-se então, para o sujeito que atua, unicamente um meio. (WOJTYLA, 2016, p.27). 

O que expomos sobre a atividade sexual da pessoa, sobretudo em suas dimensões 

objetivas e subjetivas, ela não ocorre da mesma maneira nos animais, pois estes possuem uma 

vida sexual instintiva com a finalidade singular de procriação e conservação da espécie. 

Deve-se atentar à atitude adequada de nossas ações, quando se tem outra pessoa como 

objeto delas, sobretudo no campo da moral sexual. “A convicção de que o homem é uma 
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pessoa nos força a aceitar a subordinação do prazer ao amor.” (WOJTYLA, 2016, p.28). O 

amor ordena subjetivamente em sua interioridade o prazer ao valor e à dignidade de ser 

pessoa e, por isto, diferentemente de como acontece na relação com as outras coisas presentes 

no mundo visível, o amor elimina o uso da pessoa. Desta forma, Wojtyla desenvolve em seu 

pensamento uma crítica ao utilitarismo, enquanto concepção teórica. 

 

4. CRÍTICA DO UTILITARISMO 

 

O utilitarismo é uma forte corrente na filosofia política e moral inglesa, que teve sérias 

influências no modo de pensar da sociedade, inclusive com grande influência nas reformas das 

leis dos países e a consequentes mudanças sociais que isso trouxera. Jeremy Bentham é tido, 

por alguns, como o fundador do utilitarismo moderno, ele desenvolveu em sua obra Uma 

introdução aos princípios da moral e da legislação o princípio da utilidade, que afirma a maior 

quantidade de prazer e o menor desprazer para a maior quantidade de pessoas possíveis (Cf. 

BENTHAM, 1984). 

A partir desse princípio utilitarista, já exposto, a reflexão sobre o agir moral não 

preocupa-se com a  interioridade do sujeito, sua boa ou má intenção, mas somente na 

ocorrência do máximo de prazer e da  menor quantidade de sofrimento para o maior número 

de pessoas em cada ação, e isso é o suficiente para considerar ou não sua ação moralmente boa 

ou má (Cf. MILL, 2005). 

A concepção teórica do utilitarismo, enquanto programa prático de conduta, é, 

segundo Karol Wojtyla, uma característica presente, sobretudo, na contemporaneidade. 

Todavia, o utilitarismo não é característica unicamente do homem de nossos dias, pois 

explicita Wojtyla: “em todas as épocas o utilitarismo representou uma corrente que a vida dos 

indivíduos e a da sociedade tenderam a seguir. Apesar disso, o utilitarismo moderno é 

consciente, os seus princípios filosóficos são formulados e cientificamente definidos.” 

(WOJTYLA, 2016, p.29). 

Karol Wojtyla faz uma análise etimológica da palavra utilitarismo,que tem sua origem 

no verbo latino uti, significando “utilizar” e do adjetivo também latino utilis que quer dizer 

“útil”. “Conforme a sua origem etimológica o utilitarismo coloca acento na utilidade da ação.” 

(WOJTYLA, 2016, p.29). 
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Felicidade na concepção utilitarista consiste em ter uma vida agradável, isto é, o 

máximo possível de prazeres e mínimos e esporádicos sofrimentos. A ação útil, nesse sentido, 

é aquela que descarta o sofrimento, senão em sua totalidade, pelo menos o máximo possível e 

busca o máximo viável de prazer. 

Wojtyla observa que existem prazeres que são no homem mais elevados que os 

demais. Os prazeres espirituais, segundo ele, estão em um nível superior se comparados aos 

prazeres obtidos de forma material e sensorial. Um utilitarista não percebe esse fenômeno, 

pois sua compreensão não atinge o nível de uma pessoa que possui vida interior. Ao contrário, 

prende-se e foca em sua reflexão, na maior parte, apenas na exterioridade do sujeito. Não 

obstante, explica Wojtyla: 

Para um utilitarista, o homem é um sujeito dotado da faculdade de pensar e da 

sensibilidade. Esta o leva a desejar o prazer e rejeitar o sofrimento. A faculdade de pensar, isto 

é, a razão, foi-lhe dada para poder dirigir a sua ação de modo a assegurar-se o máximo possível 

de prazer e o mínimo possível de sofrimento. (WOJTYLA, 2016, p.29). 

A moral utilitarista funda nisso um de seus princípios normativos: Obter da ação a 

maior quantidade de prazer e o menor possível sofrimento. Esse princípio não é aplicado 

somente em um nível individual, mas, segundo o pensamento utilitarista, também de forma 

comunitária numa sociedade, de modo que o principium utilitatis é aplicado também como 

princípio social. 

Karol Wojtyla observa que, em primeira e imediata análise, o princípio de assegurar o 

prazer e evitar a dor parece-nos justo, sendo até mesmo mais atrativo. Chega a ser, segundo 

Wojtyla, inimaginável pensarmos em alguém que escolha a dor em preferência ao prazer. No 

entanto, a falha do pensamento utilitarista encontra-se em sobrepor o prazer como o maior 

bem do ser humano. 

O seu principal defeito consiste em considerar o prazer como único e ao mesmo tempo 

o maior bem, ao qual deve ser subordinado o procedimento individual e social do homem. E, 

contudo, como teremos ocasião de verificar mais adiante, o prazer não é o único bem e nem 

sequer o fim essencial da ação humana. (WOJTYLA, 2016, p.30). 

No pensamento wojtyliano, o prazer não deve ser o guia normativo da pessoa em seu 

agir moral. Ele não exclui a presença do prazer, e de forma positiva, no agir da pessoa, mas 

apenas o percebe como algo acessório, de modo que ele pode ou não estar presente na ação e 

não é compreendido como acontecimento essencial. “Não posso considerar este prazer 
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(oposto ao sofrimento) como a única norma da minha ação, como critério do meu juízo sobre 

a bondade ou sobre a malícia dos meus atos ou de outra pessoa.” (WOJTYLA, 2016, p.30). 

Diferencia-se também o pensamento de Wojtyla dos utilitaristas no aspecto que, para 

ele, o prazer é incalculável e não pode ser nem mesmo planificado, pois o prazer e o 

sofrimento não podem ser analisados a priori porque são ligadas a um ato concreto e algumas 

vezes até imperceptível; o que o difere dos utilitaristas que consideram o prazer como fim da 

ação, logo, quando uma ação se dirige a uma outra pessoa, ela torna-se, segundo o princípio 

utilitarista, um meio para experimentar nele sensações e emoções positivas, dessa forma, a 

pessoa é utilizada como objeto para a obtenção de prazer. 

O prazer, como fim último de uma ação, põe em segundo plano uma autêntica 

preocupação com o outro, pois o princípio de obter o máximo de prazer é primeiramente um 

bem para mim de forma egoísta, eliminando desde seu princípio a possibilidade de um 

verdadeiro altruísmo. De fato, as sensações positivas acontecem no sujeito de forma pessoal e 

instransponível de modo que o prazer obtido pelo indivíduo é diferente do recebido e sentido 

pelo outro. “O prazer por sua própria essência, não é senão um bem atual e refere-se somente 

a um determinado sujeito, não é transobjetivo.” (WOJTYLA, 2016, p.32). 

Agrada-me o prazer do outro, mas só enquanto agrada-me, pois o que na verdade gera 

satisfação é poder observar o prazer alheio. Obviamente, essa preocupação com o prazer do 

outro continua sendo egoística e não pode ser compreendida como um ato de altruísmo. 

Sobre esse ato, Wojtyla diz que ele é “um egoísmo indiscutível – mesmo neste caso aprecio o 

prazer do outro só através do meu pessoal, isto é, porque me agrada ver o outro experimentá-

lo.” (WOJTYLA, 2016, p.32). O prazer do outro pode ser, para mim, um mal, quando não é em 

mim um meio de sensações positivas, mas negativas. 

Os princípios utilitaristas conduzem à inadequação da ação à natureza humana, 

porque levam ao egoísmo, enquanto que o que Wojtyla apresenta é o contrário disso: os 

princípios personalistas conduzem a uma comunhão de pessoas, fruto da busca pelo bem 

comum e pelo amor. O bem, em sua reflexão, não está somente em um âmbito subjetivista, 

como no pensamento utilitarista, mas é um bem objetivo que assume caráter de um bem para 

pessoas. “Graças a ele, elas se ligam uma à outra por um autêntico e objetivo laço de amor, que 

lhes permite libertarem-se do subjetivismo e do inevitável egoísmo que daí deriva. O amor é 

comunhão de pessoas.” (WOJTYLA, 2016, p.32). 
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Relacionamentos pautados e guiados por um laço subjetivo tendem ao seu término, 

pois logo que as vantagens e utilidades tenham seu fim, eles chegam também ao seu. Falta, 

nessas relações, um bem objetivo capaz de unir as pessoas no laço de um amor sólido, o 

contrário, o “amor” é uma simples fusão de dois egoísmos, os quais, de forma combinada, se 

tocam de uma maneira que não se tornem, no prazer, desagradáveis para nenhum dos 

envolvidos na relação. 

Assim, em lugar do amor como realidade presente num homem e numa mulher, e que 

lhes permite abandonar a atitude recíproca de busca do prazer utilizando a outra pessoa 

como um meio para atingir o próprio fim, o utilitarismo introduz esta relação paradoxal: cada 

uma das pessoas busca defender o seu próprio egoísmo, e ao mesmo tempo aceita servir ao 

egoísmo do outro, desde que seja assim oferecida a ocasião de satisfazer o próprio; só aceita 

com esta condição. (WOJTYLA, 2016, p.33). 

Portanto, a pessoa é compreendia pelo utilitarismo a partir de sua utilidade e, por isso, 

como objeto e instrumento para um fim. Sendo assim, a concepção utilitarista é contrária a 

percepção antropológica wojtyliana. 

 

5. O MANDAMENTO DO AMOR E A NORMA PERSONALISTA 

 

As reflexões filosóficas do então professor de antropologia e ética da Universidade 

Católica de Lublin, Karol Wojtyla, surgem em meio ao contexto de um sistema político que 

vilipendiava o valor e a dignidade da pessoa, por conseguinte, não garantia a ela os seus 

direitos fundamentais. Consequentemente, na Polônia, o comunismo não reconhecia o 

conhecimento ético e sua aplicação de modo universal, os direitos eram assegurados apenas 

para alguns. Assim sendo, a ética cristã que se fundamenta no mandamento do amor ao 

próximo foi considerada uma adversidade à esse regime político, pois paralisa seu avanço (Cf. 

MERECKI, 2014). 

Karol Wojtyla parte do dado revelado nas sagradas escrituras cristãs que exige do 

indivíduo o cumprimento do mandamento do amor à pessoa. Logo, o mandamento evangélico 

de amor ao próximo não comunga com o principium utilitatis. O pedido de Cristo para que se 

ame os outros (Cf. BÍBLIA SAGRADA, 2019, JOÃO 13, 34-35), encontra-se em oposição ao 

princípio utilitarista, que tem como base e regulamentação do agir a busca pela utilidade.  
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Não é possível atingir um nível de amor sólido e verdadeiro através de um princípio 

que põe a pessoa como instrumento para atingir o prazer como fim. Portanto, “o princípio do 

utilitarismo e o mandamento do amor opõem-se porque, à luz desse princípio, o mandamento 

do amor perde simplesmente o seu significado.” (WOJTYLA, 2016, p.34). 

O mandamento do amor não possui como princípio a utilidade. Em direção à 

conservação do mandamento do amor, o nosso autor faz referência à norma personalista, que 

se manifesta de duas formas, a saber: positiva e negativa. Escreve ele: 

Esta norma, no seu conteúdo negativo, revela que a pessoa é um bem que não se 

coaduna com a utilização, visto que não pode ser tratada como um objeto de prazer, e 

portanto [sic] como meio. O seu conteúdo positivo aparece paralelamente: a pessoa é um bem 

tal que só o amor pode ditar a atitude adaptada e válida a seu respeito. (WOJTYLA, 2016, 

p.35). 

Seria, pois, o mandamento do amor a mesma coisa que a norma personalista? Para 

Wojtyla, a norma personalista e o mandamento da tradição cristã de amor ao próximo são 

coisas distintas, apesar do mandamento possuir, como princípio e em seu caráter axiológico, a 

norma personalista. O mandamento provém da norma: 

A fórmula exata do mandamento é: “Ama a pessoa”, ao passo que da norma 

personalista diz: “A pessoa é um bem em relação ao qual só o amor constitui a atitude apta e 

válida”. A norma personalista justifica, pois, o mandamento evangélico. Portanto, se tomamos 

o mandamento juntamente com a sua justificação, podemos então ver nele uma norma 

personalista. (WOJTYLA, 2016, p.35). 

“Wojtyla formula a norma personalista, segundo a qual a única atitude adequada 

frente a qualquer pessoa humana não é outra que não seja o amor.” (CASAS, 2018, p.30, 

tradução nossa). A norma personalista não admite o prazer enquanto princípio único do agir, 

mas supera-o, não o rejeitando; não o concebendo como princípio normativo, mas apenas 

enquanto elemento assessorial e não fundamental na ação da pessoa. O amor não rejeita o 

prazer, mas o acolhe de modo que em uma relação entre pessoas que se funda na norma 

personalista o que é prazeroso é acolhido como algo a mais e não concebido enquanto 

fundamental para a relação. 

A ação justa – adequada quando se tem uma pessoa como objeto, segundo a norma 

personalista tem o amor como princípio orientador e a ação injusta o uso, pelo qual sirvo-me 

da pessoa enquanto instrumento e, por essa razão, meio e não fim do agir. “Com efeito, a 
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ordem da justiça é mais ampla e fundamental que a ordem do amor, e esta faz parte daquela na 

medida em que o amor constitui uma exigência da justiça.” (WOJTYLA, 2016, p.36). 

O amor, em sua essência, é superior à justiça.  Julga-se tão somente o que é material 

nas relações humanas, logo, a justiça possui vínculo indireto com a pessoa, enquanto que o 

amor detém relação direta. O amor na pessoa não é determinado apenas como atitude justa 

para com sua natureza, mas é mais que isso. O amor é a força personalizante, eficaz na 

afirmação do valor da pessoa.  

O mandamento do amor possibilita ao sujeito desfrutar do prazer reconhecendo o 

valor do outro por meio de uma conduta adequada para com a natureza humana. Wojtyla, a 

fim de melhor explicar isso, demonstra a diferença que Santo Agostinho de Hipona faz entre o 

uti (usar) e o frui (desfrutar), no qual a ação que volta-se em direção ao outro para obter dele o 

prazer é uti e a frui é a que, ao agir de forma adequada com a natureza do objeto, obtém-se dele 

satisfação. Segundo nosso autor, o frui é mais adequado ao mandamento e à norma 

personalista. (Cf. WOJTYLA, 2016, p.38). 

A ética personalista de Karol Wojtyla é epistemologicamente autônoma e em sua 

metodologia está aberta ao diálogo filosófico-teológico, apesar de não se originar deles.  A 

autonomia da ética consiste no discurso sobre o modo mais adequado do agir humano, mas 

que em seu desenvolvimento ele toma referência de uma visão de homem, isto é, uma 

antropologia. 

No pensamento wojtyliano a conduta para o bem e para a felicidade fazem parte da 

natureza humana. Nisso consiste um dos motivos pelos quais o agir tende ao valor moral. “O 

homem comum não deve esperar que os filósofos lhe digam o que é moral; percebe-a na sua 

consciência também se não sabe nada de filosofia.” (MERECKI, 2014, p.163). 

Podemos então dizer que no seu ponto de partida a ética é epistemologicamente 

independente, porque dispõe dos seus originais julgamentos experimentais, no nível da 

justeza do agir moral a ética se torna metodologicamente dependente da antropologia, à qual 

é capaz de resolver os problemas diante de que nos põe a própria experiência moral. 

(MERECKI, 2014, p.164). 

A fundamentação antropológica da pessoa no pensamento wojtyliano fundamentam o 

princípio personalista, ela nos possibilita atingir o segundo de uma maneira mais adequada, 

enquanto que a norma permite-nos alcançar uma melhor compreensão acerca da pessoa (cf. 

CASAS, 2018b, p.175). Encontra-se no sentido ético da norma personalista a atitude que 
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afirma a verdade da pessoa como fim em si mesma. Jaroslaw Merecki, ao pensar sobre isso, 

expõe a ação prática em um exemplo, afirma ele que, quando uma pessoa se apaixona por 

outra, ela descobre que há na pessoa amada uma individualidade e que ao descobri-la, o 

sujeito questiona a si próprio sobre o modo adequado de viver e agir diante do valor que é o 

outro. A melhor forma de expressar a verdade e o valor da pessoa é o amor, que nesse caso 

torna-se autodoação. “Na dinâmica do amor o dom de si – a decisão de doar-se a si mesmo ao 

outro – revela-se como forma adequada à afirmação da sua irrepetibilidade.” (2014, p.168). 

No dom de si, a forma concreta do amor torna-se exprimível através do corpo, pois é 

principalmente através dele, que me entrego aos outros. Esse pensamento provavelmente 

conduziu Karol Wojtyla a mais tarde como papa João Paulo II a afirmar a esponsalidade do 

corpo em sua Teologia do Corpo (título técnico dado ao seu primeiro grande projeto 

magisterial). Notando-se aqui que depois de quase vinte anos, Wojtyla retorna a 

problemática do amor humano; ele foi um homem que viveu de maneira incisiva nesta 

contemplação acerca do amor: “quando jovem sacerdote aprendi a amar o amor humano.” 

(JOÃO PAULO II, 1994, p. 124). 

Com efeito, o dom revela, por assim dizer, uma característica particular da existência 

pessoal; ou melhor, da própria existência da pessoa. Quando Deus-Javé diz que “não é bom 

que o homem esteja sozinho”, afirma que “sozinho” o homem não realiza totalmente esta 

essência. Apenas a realiza existindo “com alguém” – e, ainda mais profunda e completamente, 

existindo “para alguém”. Esta norma do existir como pessoa aparece no Livro do Gênesis 

como característica da criação, precisamente mediante o significado destas duas palavras: 

“sozinho” e “auxiliar”. São justamente ela que indicam quão fundamental e constitutiva para o 

homem é a relação e a comunhão das pessoas. Comunhão das pessoas significa existir num 

recíproco “para”, numa relação de recíproco dom. E esta relação é precisamente a realização 

da solidão original do “homem”. (JOÃO PAULO II, 2014, p.73-74). 

A pessoa é inalienável, o que diferencia ela dos bens e serviços que podem ser vendidos 

e comprados. A pessoa, como indicada por São Tomás de Aquino, é sui iuris et alteri 

incommunicabilis (pertence a si mesma e não se reparte com outra seu ser, tradução nossa) e por 

essa razão, a presunção de vender ou comprar a pessoa é uma redução do ser pessoa ao nível 

das coisas. Portanto, a ação que utiliza da pessoa como instrumento cego para obtenção de 

fins é inadequada e contrária a sua natureza. O pensamento wojtyliano conduz, não somente, 

à não objetificação do outro, mas também à conduta de não consentir em ser tratado como 
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objeto, nem por si próprio, na pessoa que sou (Cf. MERECKI, 2014, p.172-175). Além disso, 

visto que só posso dar o que tenho, logo, é necessário dispor de si para entregar-se aos outros, 

portanto, cada indivíduo precisa tomar conhecimento do valor e da dignidade de ser pessoa 

para poder entregar-se como dom ao outro de forma autêntica.  

A pessoa realiza-se ao se entregar; ao se fazer dom; ao doar no amor a si mesma. Diante 

dessa reflexão surge a seguinte questão: A pessoa pode doar-se de forma plena como dom de si 

para as coisas que, portanto, não são pessoas? Certamente, a resposta é negativa: O ato de 

doação e de correspondência ao dom só é exercido pela pessoa, pois o dom de si possui 

propriedades presentes unicamente na pessoa. “Só as pessoas participam do amor.” 

(WOJTYLA, 2016, p.23). 

O amor é compreendido por Karol Wojtyla de forma distinta do pensamento 

kantiano, pois o amor compreendido na forma kantiana é um cumprimento respeitoso dos 

deveres, logo, um respeito à lei de pôr a pessoa sempre como fim em si mesma e não um meio. 

O amor em Kant fundamenta-se no dever de considerar a pessoa sempre como fim, por essa 

razão digna de ser respeitada. O amor em Wojtyla é analisado na distinção entre amor 

benevolentiae e amor concupiscentiae. O primeiro é aquele que caracteriza um amor verdadeiro, 

com o qual deseja-se o bem que é o outro e o bem para o outro, sendo o bem do outro o mais 

puro. Contudo, apesar de parecer, não existe necessariamente incoerência entre benevolência 

e concupiscência: o amor concupiscentiae deve ser precedido e assumido no amor benevolentiae, 

que considera o outro como um bem em si: 

Não basta desejar a pessoa como um bem para si mesmo, é preciso, além disso e 

sobretudo, querer o bem para ela. [...] Quando se deseja alguém como um bem para si, é 

preciso querer que a pessoa desejada seja verdadeiramente um bem em si mesma, para que 

possa ser realmente um bem para aquele que a deseja. Assim se manifesta o laço existente 

entre concupiscência e a benevolência. (WOJTYLA, 2016, p.77). 

 

CONCLUSÃO 

  

Nesse trabalho sobre o pensamento wojtyliano, observou-se que, o termo “objeto” é 

empregado em dois sentidos, sendo um compreendido enquanto “coisa” e o outro como 

sinônimo de “ser”. O ser humano nunca pose ser considerado um “objeto no primeiro sentido, 

pois ele possui um valor e uma dignidade intrínsecas. O homem é um indivíduo de natureza 
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racional, mas o que, principalmente, o diferencia das demais coisas presentes no mundo 

visível é sua vida interior e sua incomunicabilidade, por essa razão fundamenta-se a 

inalienabilidade da pessoa. Ela é um ser inteligente e livre que não deve ser usada como objeto 

para a obtenção de fins alheios. A contradição e negação da natureza da pessoa se dá por meio 

do agir que faz uso dela como instrumento, coisa, pois toda pessoa deve ser sempre o fim e 

não apenas um meio. 

O amor sólido pouco a pouco elimina a possibilidade de uma mentalidade utilitarista 

de uso da pessoa, o amor aparece como antítese ao uso. Apesar do prazer existir e ser obtido 

nas relações interpessoais, ele não deve ser buscado como fim, mas deve-se compreendê-lo 

como ocasional, e por isso acessório, que pode ou não ocorrer. Inclusive, o sofrimento, às 

vezes é a forma mais autêntica de amor. 

A crítica wojtyliana ao utilitarismo moderno é feita, principalmente, ao seu aspecto de 

acentuação e relevo da utilidade como princípio normativo do agir. De modo que, a norma 

personalista não admite a utilidade como princípio do agir moral da pessoa. O amor é a 

resposta mais coerente, quando o agir humano é dirigido à uma pessoa, pois o amor é capaz de 

afirmar o valor e a dignidade da natureza da pessoa. O amor torna a mim e ao outro sagrado. A 

sacralidade configura-se no respeito e na aproximação de algo ao divino e, se posso dizer, o 

amor sacraliza-me e faz do outro também sagrado.  

Torna-se significativo esse estudo bem como nas reflexões sobre relações interpessoais 

de forma geral. Inclusive, pode-se pensar na possibilidade de uma aplicação da norma 

personalista na atualidade, onde as relações interpessoais se desenvolvem até mesmo na 

internet, por meio, sobretudo, de redes sociais. A norma personalista contribui para um 

melhor avanço nas questões relacionadas aos relacionamentos interpessoais. 
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