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A Crítica de M. Scheler ao Formalismo na Ética de I. Kant.  

 

RESUMO 

O objetivo principal do presente trabalho é analisar conceitos centrais das éticas de M. Scheler 

e I. Kant, procurando demonstrar que as perspectivas éticas dos referidos autores podem ser 

caracterizadas como representantes adequadas das éticas atrativas e imperativas, 

respectivamente, tal como definidas por C. Larmore. A presente dissertação é dividida em três 

capítulos. No primeiro capítulo nos debruçamos sobre a ética de I. Kant. Explicitamos a noção 

de a priori kantiano e o papel que ele desempenha na ética. Compreendemos o que é a lei moral, 

passando por considerações acerca do que seriam a máxima subjetiva e a máxima moral e os 

diferentes tipos de imperativos e seus papéis na ética. Falamos mais especificamente do 

imperativo categórico, pois ele possui maior relevância para a presente discussão. Finalizamos 

com algumas considerações sobre o sentimento de respeito e seu papel na motivação da ação 

moralmente correta. No segundo capítulo fazemos uma exposição da ética de M. Scheler. 

Começamos por apresentar as características do a priori scheleriano, expondo as críticas de 

Scheler a este conceito tal como delineado por Kant. Em seguida começamos a falar sobre o 

aspecto central da ética scheleriana: os valores. Falamos sobre o que são os valores, sobre a 

hierarquia dos valores e sobre o papel dos valores e da hierarquia dos valores na ética. No último 

capítulo procuramos analisar especificamente o conceito de dever nos dois autores por acreditar 

que é o conceito de dever que apresenta os elementos necessários para a caracterização das 

éticas dos dois autores como mencionamos anteriormente.  

 

Palavras-chave: Formalismo. Ética. Scheler. Kant. Valores. Ética material. 
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M. Scheler’s Critique of I. Kant’s Formalism.   

 

ABSTRACT 

The main goal of the present dissertation is to analyze central concepts of M. Scheler’s and I. 

Kant’s ethics. We attempt to demonstrate that the mentioned authors can be correctly appointed 

as good examples of attractive ethics and imperative ethics, respectively, following C. 

Larmore’s characterization. The present dissertation is divided into three parts. In the first 

chapter we analyze Kant’s ethics, especially the kantian a priori and its place in the kantian 

ethic system. We specified what is the moral law, passing through the concepts of subjective 

and moral maxims. Next we focus on the different types of imperatives. We payed special 

attention to the categorical imperative for it is the most important one for the present 

dissertation. At the end of this chapter, there are some considerations about the sentiment of 

respect and its motivational role for the moral action. In the second chapter, we discussed the 

ethical perspective of Max Scheler. We begin by presenting the schelerian a priori. We expose 

Scheler’s critiques of the kantian a priori. Then we come to the values: the central concept in 

Scheler’s ethics. In the last chapter, we attempt to analyze more specifically the concept of duty 

in both authors for we believe this is a key concept to identify Scheler’s and Kant’s ethics as 

attractive and imperative as we have already said. 

 

Keywords: Formalism. Ethics. Scheler. Kant. Values. Material ethics. 
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Introdução. 

Temos por objetivo, na presente dissertação, analisar a teoria ética de Max Scheler, 

desenvolvida pelo autor em seu livro O Formalismo na Ética e a Ética Material dos Valores. 

Uma Nova Tentativa de Fundamentação de uma Ética Personalista1, cujas primeira e segunda 

parte foram publicadas, respectivamente, em 1913 e 1916. O que vai nos interessar aqui é a 

primeira parte deste livro, na qual Scheler realiza uma crítica ao formalismo kantiano e expõe 

o papel desempenhado pelos valores na experiência moral, como uma forma de “limpar o 

terreno” e estabelecer as bases para o seu personalismo, exposto na segunda parte do livro, tema 

que não será abordado na presente dissertação. Nossa análise das críticas de Scheler ao 

formalismo da ética kantiana será orientada pelo interesse em avaliar até que ponto Scheler 

pode ser considerado um representante da perspectiva ética atrativa, tal como delineada por 

Charles Larmore, cuja proposta será apresentada abaixo.  

Scheler é um autor pouco conhecido e relativamente pouco comentado atualmente na 

filosofia. Por este motivo, achamos conveniente falar um pouco sobre o autor.  

Scheler nasceu em 1874 e morreu repentinamente aos cinquenta e dois anos de idade. 

Seu pai pertencia à burguesia protestante e sua mãe era judia. Scheler, contudo, se converteu 

aos quinze anos ao catolicismo. Durante o período de seus estudos universitários, Scheler sofreu 

grande influência do neokantismo de sua época, que absorveu majoritariamente do orientador 

de sua tese de doutorado – A Fundamentação das Relações entre os Princípios da Lógica e os 

da Ética – o professor Rudolf Eucken. A tese de doutorado de Scheler já deixa transparecer 

uma das ideias principais do autor, que afirma que a Lógica e a Ética são disciplinas autônomas 

não redutíveis uma à outra. Pensamento que foi se desenvolvendo ao longo de outras obras de 

Scheler, culminando na obra estudada na presente dissertação.  

Ao final da Primeira Guerra Mundial, sua Ética Material dos Valores (de agora em 

diante designada como Formalismus) já era um grande sucesso e garantiu a Scheler um lugar 

na Universidade Colônia. Essa obra ainda apresenta uma peculiaridade que é o fato de ela ter 

sido escrita em um momento de transição na vida do autor, o momento em que Scheler está se 

                                                             
1 Título original em alemão: Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik. Neuer Versuch der 

Grundlegung eines Ethischen Personalismus. Esta obra não se encontra traduzida para o português. Todas as 

citações feitas nesta dissertação são traduções feitas pela autora da mesma. O texto original em alemão se 

encontra, nestes casos, transcrito em notas de rodapé. Para realizar a tradução destas passagens para o português 

foram consultadas as traduções para o inglês, espanhol e francês. 

O mesmo é verdadeiro para as obras não traduzidas para o português escritas em inglês e em francês. 
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distanciando do catolicismo, que abandona completamente alguns anos depois da publicação 

do Formalismus.  

Para um retrato mais íntimo do autor, recorremos a um comentário de Gadamer (2009) 

que o conheceu pessoalmente e escreveu sobre a impressão que teve de Scheler. Gadamer 

afirma que Scheler era um autor dotado de muita ousadia e de grande expansividade espiritual. 

Gadamer chega a afirmar que Scheler causava uma impressão “demoníaca” em seus 

interlocutores, possivelmente devida à “obsessão quase satânica” que a filosofia instigava no 

autor e ao “ritmo furioso de seu pensamento”. Gadamer conta que Scheler certa vez lhe 

perguntou se ele não achava que a filosofia era como um “exercício de puxar boneco por um 

fio” (GADAMER, 2009, p. 400). Gadamer se disse surpreso com a pergunta e afirma que só 

mais tarde entendeu o que Scheler queria dizer. Na verdade, nós seríamos os bonecos e é a 

filosofia que puxa os fios. O que guia o pensamento do filósofo seria, então, a experiência de 

“ser puxado”.  

Mais especificamente sobre o Formalismus, ficará claro, ao longo de nossa exposição, 

que uma das principais influências sofridas pelo autor, e que será abordada no presente trabalho, 

é a da ética kantiana. Scheler desenvolve uma perspectiva ética própria, mas não sem antes 

expor algumas das noções fundamentais de sua teoria demonstrando no que se afastam ou 

aproximam da teoria ética kantiana. Antes, contudo, de analisarmos o que Scheler tem a dizer 

sobre Kant, faremos uma exposição independente da teoria ética do mesmo, baseando-nos nas 

obras Fundamentação da Metafísica dos Costumes, originalmente publicada em 1785 e Crítica 

da Razão Prática, publicada originalmente em 1788. 

A influência sofrida por Scheler da fenomenologia de E. Husserl também ficará evidente 

neste trabalho. Apesar de não ser nosso objetivo atual investigar as aproximações e os 

afastamentos entre Scheler e Husserl, julgamos necessários alguns poucos esclarecimentos a 

esse respeito. Scheler tomou contato com a fenomenologia de Husserl ao ler, em torno de 1902, 

suas Investigações Lógicas. Scheler assumiu a fenomenologia em suas investigações, embora 

a tenha empregado de modo muito particular. Ele não acompanhou a virada transcendental da 

fenomenologia e ficou conhecido por sua fenomenologia realista. Nas palavras de Gadamer, 

tratava-se “de uma espécie de metafísica empírica, que deveria se mostrar como uma ciência 

do real por detrás de todas as realidades que são investigadas pelas ciências” (GADAMER, 

2009, p. 404).  
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Como dito acima, usaremos, como pano de fundo para o debate sobre o formalismo na 

ética, a diferenciação feita por C. Larmore em seu livro The Morals of Modernity, publicado 

em 1996, entre as perspectivas éticas imperativas e atrativas; acreditamos que esta diferenciação 

pode ser aplicada aos sistemas éticos de Kant e Scheler, respectivamente, e que ela pode ser útil 

para ampliar nossa compreensão das diferenças entre os sistemas éticos dos dois autores. 

Segundo Larmore (1996) as teorias éticas podem ser classificadas como atrativas ou 

como imperativas. A diferença entre elas está na noção fundamental assumida por uma 

determinada teoria ética: a de “bem” por um lado, ou a de “correto” ou “dever” por outro. As 

teorias éticas atrativas são aquelas que se apoiam nas ideias de bem, realização pessoal e virtude 

para determinar quais são as ações moralmente corretas e desejáveis e como seríamos 

motivadas a praticá-las. A ação correta aproximaria o agente da realização de uma vida melhor 

e mais gratificante. Ele seria motivado a realizar a ação moralmente desejável precisamente por 

este motivo. A ação moralmente correta é aquela que vai trazer algo significativamente positivo 

para a vida do agente. A ética aristotélica, por exemplo, considerada atrativa pelo autor, se 

baseia na ideia de que o exercício da virtude moral é parte fundamental da vida feliz ou bem 

vivida que é, por natureza, aquilo que todo ser humano deseja como seu fim último. 

A perspectiva que Larmore designa como “atrativa” está intimamente associada àquilo 

que é mais comumente conhecido por “ética das virtudes”. Por isso, vale a pena trazer para 

nossa exposição as análises de M. Slote sobre esta importante corrente da ética e sobre seu mais 

influente representante, Aristóteles. 

 

Aristóteles notadamente defendeu que um entendimento adequado do que é 

admirável e correto na ação humana não pode ser capturado em regras ou 

princípios gerais, mas é o caso, melhor dizendo, de sensibilidade e 

discernimento fino incorporado em bons hábitos de pensamento, desejo e ação 

morais (SLOTE, 2008, p. 176)2. 

 

Assim, à centralidade da noção de “bem” associa-se a ênfase na faculdade perceptiva 

capaz de discernir o que verdadeiramente é bom em circunstâncias infinitamente diferenciadas, 

                                                             
2 No original em inglês: “Aristotle notably held that a proper understanding of what is admirable and right in 
human action cannot be captured in general rules or principles, but is a matter, rather, of sensitivity and fine 
discernment incorporated into good habits of moral thought, desire, and action.  
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que tornam as regras de caráter geral relativamente inúteis. Sobre as perspectivas éticas 

baseadas na noção de virtude Slote comenta: 

 

Na ética das virtudes o foco está no indivíduo virtuoso e naqueles traços 

internos, disposições e motivações que qualificam o indivíduo como virtuoso. 

(Algumas formas de éticas da virtude admitem a existência de regras morais 

gerais ou mesmo leis, mas estas são tipicamente tratadas como derivadas ou 

como fatores secundários) (SLOTE, 2008, p. 177)3. 

 

Slote afirma que é difícil definir exatamente o que caracteriza as éticas das virtudes, mas 

é certo que se pode opô-las àquilo que Larmore chama de perspectivas éticas imperativas, as 

quais, no lugar de enfatizar prioritariamente os traços internos do indivíduo virtuoso, suas 

motivações para agir e suas disposições subjetivas, enfatizam as regras que o indivíduo deve 

seguir, as leis que devem orientar suas ações e o dever ao qual ele deve se submeter. Numa 

ética imperativa, a disposição motivacional moralmente boa deriva do (re)conhecimento do 

dever, que se apresenta sob a forma de regras universais e obrigatórias. Nas palavras de Slote: 

 

Uma ética das regras vai, tipicamente, caracterizar as ações como moralmente 

certas ou erradas, moralmente permissíveis ou obrigatórias, dependendo de sua 

concordância com regras apropriadas. Tais caracterizações morais são 

chamadas “deônticas” (da palavra Grega para necessidade), elas contrastam 

com outra classe de caracterizações éticas onde existe menos conexão imediata 

ou última com regras, nomeadamente, termos éticos “aretaicos” (da palavra 

Grega para excelência ou virtude) como “moralmente bom”, “admirável”, 

“virtuoso”. As éticas das virtudes fazem uso, prioritariamente, de termos 

aretaicos em suas caracterizações éticas e, ou tratam caracterizações deônticas 

como derivadas das caraterizações aretaicas, ou dispensam-nas por completo 

(SLOTE, 2008, p. 177)4 

 

                                                             
3 No original em inglês: “In virtue ethics, the focus is on the virtuous individual and on those inner traits, 

dispositions, and motives that qualify her as being virtuous. (Some forms of virtue ethics do allow for general 

moral rules or even laws, but these are typically treated as derivative or secondary factors).  
4 No original em inglês: “An ethics of rules will typically characterize acts as morally right or wrong, morally 

permissible or obligatory, depending on how they accord with appropriate rules. Such moral epithets are called 

‘deontic’ (from the Greek word for necessity), and they contrast with another class of ethical epithets where 

there is less immediate or ultimate connection with rules, namely, ‘aretaic’ (from the Greek word for excellence 

or virtue) ethical terms like ‘morally good’, ‘admirable’, ‘virtues’. Virtue ethics makes primarily use of aretaic 

terms in its ethical characterizations, and it either treats deontic epithets as derivative from the aretaic or 

dispenses with them altogether”.  
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Podemos acrescentar a essa citação o fato oposto de que nas éticas que Larmore chama 

de imperativas as caracterizações aretaicas são derivadas das caracterizações deônticas. Como 

veremos este é, tipicamente, o caso da ética kantiana, na qual a noção de virtude é definida a 

partir da noção de dever, como disposição de agir por dever. Ao passo que na ética scheleriana, 

há uma prioridade das caracterizações aretaicas em detrimento das caracterizações deônticas, 

como consequência o conceito de dever ocupa um lugar secundário na ética do autor.  

É possível afirmar, portanto, que as éticas da virtude pensam primeiramente a partir de 

termos como nobre ou ignóbil, admirável ou deplorável, bom ou ruim; ao passo que as éticas 

imperativas pensam prioritariamente em termos do que é moralmente obrigatório, permitido ou 

proibido, certo ou errado.  

Nas éticas atrativas, o indivíduo virtuoso é aquele que é sensível e perspicaz o suficiente 

para identificar em diferentes circunstâncias o melhor modo de agir; neste tipo de perspectiva, 

regras de caráter geral são apenas orientações suscetíveis de serem flexibilizadas ou, até mesmo, 

desconsideradas dependendo das circunstâncias. Normalmente elas possuem relevância no 

momento inicial do desenvolvimento ético do agente, quando sua sensibilidade ética ainda não 

foi suficientemente apurada.  

 Em seu sentido mais radical, as éticas da virtude defendem que o caráter moral das 

ações não apenas não é independente do sujeito que age (nem de como ou porque ele age da 

maneira que age), mas também se vincula a uma concepção de bem publicamente reconhecida 

como válida.   

Por razões mais históricas do que propriamente internas ao debate sobre teorias éticas, 

as concepções atrativas foram sendo deixadas de lado na época moderna, em seu lugar 

ganharam força as concepções imperativas da ética. Com o advento da modernidade, a escalada 

do individualismo e a rejeição de uma ideia teleológica da natureza, procurar estabelecer 

objetivamente o que viria a ser bem-estar e realização pessoal passou a ser cada vez mais difícil. 

Cada indivíduo decide o que é melhor para si mesmo, podendo, inclusive, mudar de opinião 

acerca do que seria seu próprio bem-estar incontáveis vezes ao longo da vida. Esse fato mina a 

concepção atrativa da ética, uma vez que esta depende de uma concepção publicamente aceita 

acerca do que é objetivamente bom na vida humana. As teorias éticas imperativas se consolidam 

a partir desse momento. A ação moralmente correta não é aquela que “é melhor” para o agente. 

Ela é simplesmente aquela que é “devida” ou “obrigatória”. 
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Larmore afirma que Kant é um dos representantes da ética imperativa. Um dos 

principais pontos da filosofia kantiana levantados por Larmore para caracterizar a primazia do 

dever sobre o bem é o pluralismo de opiniões acerca do que seria a auto realização, que leva ao 

fato de que pessoas razoáveis tendem a discordar a respeito de qual seria a natureza da 

realização pessoal. Algumas passagens da Crítica da Razão Prática ilustram essa mudança na 

concepção da felicidade. Kant afirma que “aquilo em que cada um costuma colocar sua 

felicidade tem a ver com o seu sentimento particular de prazer e desprazer e, até num e mesmo 

sujeito, com a carência diversa de mudanças desse sentimento” (KANT. Crítica da Razão 

Prática, segunda e primeira edição, p. 46. Doravante citada como KprV, BA 46).  

Slote afirma, contudo, que atualmente há um interesse crescente e uma retomada cada 

vez maior das perspectivas éticas baseadas na ideia de virtude. Chegando ao ponto de este ser 

atualmente um dos principais modos de se pensar a ética filosófica. Podemos inclusive afirmar 

que um dos principais motivos para se estudar a ética de Scheler atualmente é o crescente 

interesse nas perspectivas éticas atrativas – que adotam uma concepção atrativa da virtude. 

Para os fins do presente trabalho, tomaremos a ética kantiana como representante da 

perspectiva imperativa e a ética scheleriana como representante da perspectiva atrativa. 

Procuraremos demonstrar as características que as tornam representantes adequadas de cada 

uma dessas perspectivas.  

A estrutura da presente dissertação será a seguinte: no primeiro capítulo, faremos uma 

exposição dos principais conceitos da ética kantiana, dando especial atenção à rejeição de todo 

conteúdo material enquanto fundamento da ética e à sua noção de a priori formal. No segundo 

capítulo, faremos uma exposição da ética scheleriana destacando os pontos nos quais ela se 

opõe ou se aproxima de Kant. No terceiro capítulo, falaremos sobre a noção de dever tal como 

entendida por cada um dos autores. É a partir deste conceito que se faz mais evidente a 

caracterização das éticas kantiana e scheleriana como imperativa e atrativa, respectivamente.  
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1. A ética de I. Kant. 

Procuraremos, neste primeiro capítulo, fazer uma exposição geral da ética kantiana, 

dando especial atenção àqueles conceitos que serão importantes para que possamos 

compreender a crítica de Scheler a Kant. Para isso, tomaremos por base a Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes e a Crítica da Razão Prática.   

Kant anuncia seu propósito com a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, logo 

no Prefácio da obra, quando afirma que ele pretende se ocupar do princípio supremo da 

moralidade5. Kant declara que a ética possui uma parte pura e uma parte empírica. A parte pura, 

à qual se dedica a Fundamentação, incide sobre os princípios a priori da moralidade. A parte 

empírica da ética seria a Antropologia, que não será tema da presente dissertação. Cabe afirmar, 

contudo, que a última é subordinada à primeira. A análise do princípio supremo da moralidade 

permite identificar tanto o critério da correção moral da ação, quanto a motivação adequada 

para realiza-la.  

Já na Crítica da Razão Prática, Kant se ocupará em investigar se a razão pura pode ser 

efetivamente prática – se ela tem o poder de determinar a escolha, assim como o faz uma razão 

empiricamente condicionada, fazendo diferença na realidade concreta – e em saber qual seria a 

natureza da razão pura prática. Ou seja, da razão pura aplicada não aos objetos do conhecimento 

– como na crítica da razão pura especulativa –, mas à vontade como poder de escolher e causar 

ações. No âmbito do uso prático da razão, portanto, a análise crítica se ocupa dos princípios 

determinantes da vontade, que é a faculdade de causar um certo efeito na realidade com base 

em uma representação da razão prática. A questão pode ser formulada da seguinte maneira: 

seria possível que a razão pura enquanto faculdade de formular representações do bem ou do 

mal que sejam completamente independentes dos desejos dados na sensibilidade, bastasse por 

si só para a determinação da vontade enquanto poder de escolher esta ou aquela ação? Ou 

apenas a razão empiricamente condicionada – cujas representações sobre o bem e o mal são 

subordinadas a desejos dados na sensibilidade – poderia ser causa suficiente da vontade?  

A investigação se fará, portanto, em torno da causalidade da razão e de sua relação com 

o sujeito e sua sensibilidade. Kant se empenhará em demonstrar que é possível pensar uma 

vontade que não seja empiricamente condicionada. Para isso, faz-se fundamental a noção de a 

priori. Tal conceito se mostra fundamental para que possamos determinar o que faz com que 

                                                             
5 Vale notar que os termos ética e moralidade serão usados indistintamente na presente dissertação.  
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uma ação possa se libertar da influência dos conteúdos sensíveis, possuindo assim um conteúdo 

moral, e a motivação do agente ao realizá-la.   

 

1.1.O a priori kantiano. 

Kant afirma que para que uma ação tenha um conteúdo moral, é necessário que ela 

atenda a dois critérios que são precisamente os critérios do a priori prático. Em primeiro lugar, 

é necessário que ela siga uma regra puramente formal, essa regra funciona como uma espécie 

de molde que se impõe sobre os conteúdos materiais da ação, conferindo-lhes seu caráter moral. 

Em segundo lugar, é necessário que ela seja motivada unicamente pelo conhecimento e pelo 

respeito que todos os seres racionais deveriam ter por essa forma de universalidade da ação6. 

Desse modo poderia se dizer da ação que ela adquire caráter universal e necessário. Kant admite 

que a ação moralmente correta possua alguma materialidade, mas não é o desejo por essa 

materialidade que deve motivar a ação, mas sim a conformidade ou o acordo da mesma com a 

forma da universalidade. Nesse sentido, há um bem não empírico, o bem moral, que consiste 

no acordo necessário de todos os bens empíricos que se adequam à forma da universalidade. 

A priori, para Kant, designa aquilo que não depende dos conteúdos materiais aos quais 

temos acesso através da intuição sensível. O a priori não é determinado nem é derivado a partir 

das informações que nos chegam através dos sentidos. Ele é anterior e independente destes 

conteúdos.  

No que diz respeito à ética, os conteúdos sensíveis acima referidos são os bens e os 

propósitos – ou os conteúdos da ação e o que se espera obter através da ação executada – que 

seriam desejados pelo agente. Kant afirma que bens e propósitos estabelecem uma relação 

causal com o agente sendo capazes de gerar nestes estados de prazer ou de desprazer. Se um 

agente é movido a realizar uma determinada ação pelo desejo de obter prazer, a ação executada 

por este agente é uma ação determinada por conteúdos sensíveis e, portanto, essa ação não 

possui caráter moral. Nas palavras de Kant:  

 

                                                             
6 Para os propósitos desta discussão, proporemos que a expressão “moralmente correto” em Kant, possa ser 

entendida em sentido amplo ou em sentido estrito. No sentido amplo, “moralmente correto” significa a 

conformidade externa da ação ao dever, ou a sua legalidade. Em sentido estrito, “moralmente correto” significa 

não apenas a legalidade da ação, mas também a motivação do dever, que confere valor moral às ações.  
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Não se tem que admitir outro princípio subjetivo como motivo; pois do 

contrário a ação certamente pode ocorrer do modo como a lei a prescreve, mas, 

já que ela em verdade é conforme ao dever, porém não ocorre por dever, a 

disposição para ela, que nessa legislação propriamente importa, não é moral 

(KANT, KprV, BA 146). 

 

Qualquer ação que tenha por base desejos de conteúdos naturais, não poderia ser 

considerada, de acordo com Kant, uma ação moralmente correta no sentido estrito. Admitindo-

se que poderia haver uma regra segundo a qual a ação moralmente correta é aquela que 

proporciona prazer ao agente que a executa, que tipo de regra seria essa? Na perspectiva de 

Kant, influenciada pelo cientificismo naturalista de sua época, aquilo que proporciona prazer a 

um determinado agente, não necessariamente proporciona prazer a outro agente. Deste modo, 

a ética, ao seguir estes princípios hedonistas, seria inevitavelmente relativista. Para Kant, o 

relativismo na ética diz respeito ao fato da vontade se deixar determinar causalmente pelas 

mesmas leis que governam o mundo natural. Não poderia haver uma regra geral da ação, uma 

vez que cada agente deveria se empenhar em descobrir o que lhe dá prazer e em realizar ações 

que sirvam a este fim, que é absolutamente particular. Aquilo que é capaz de causar prazer ou 

desprazer em um agente, só pode ser conhecido através de intuição sensível, sendo, em última 

análise, subjetivo. Ademais, como já foi dito na introdução, com o enfraquecimento de uma 

visão teleológica da natureza humana, não é mais possível chegar a uma ideia universalmente 

válida do que seria uma vida feliz.  

Para Kant, portanto, na esfera das ações humanas, a única regra que pode ser 

considerada universalmente válida é uma regra que abstraia dos conteúdos variadamente 

desejados e prescreva a forma da universalidade como molde ao qual esses conteúdos devem 

necessariamente se subordinar. Na esfera do conhecimento teórico dos objetos da experiência, 

as regras a priori da razão precisam sempre ser complementadas por conteúdos dados na 

intuição, como diz Kant na Crítica da Razão Pura: “pensamentos sem conteúdo são vazios, 

intuições sem conceitos são cegas” (KANT, KrV, BA 75). Na esfera das ações, ao contrário, a 

forma a priori não precisa ser complementada por conteúdos (que, no caso, seriam conteúdos 

intuídos como prazerosos), ela tem autonomia em relação a esses conteúdos e deve ser capaz 

de motivar os sujeitos por si mesma. Este é o sentido do a priori formal na ética kantiana.  

Como Kant afirma no Prefácio da Crítica da Razão Prática: 
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Mas nada pior poderia suceder a esses esforços do que se alguém fizesse a 

descoberta inopinada de que não há nem pode haver em parte alguma um 

conhecimento a priori. Esse perigo, todavia, inexiste. Seria como se alguém 

quisesse provar pela razão que não há razão alguma. Pois apenas dizemos que 

conhecemos algo pela razão se estamos conscientes de que também teríamos 

podido conhece-lo, mesmo que não nos tivesse ocorrido assim na experiência; 

por conseguinte conhecimento da razão e conhecimento a priori são o mesmo 

(KANT, KprV, BA 23-24). 

 

A passagem acima ilustra a tese de que o a priori é independente de conteúdos materiais 

e, portanto, universal e necessário, porque ele trata de um conhecimento puramente racional. 

No caso da ética, de que tipo de conhecimento estamos falando mais especificamente? Para 

responder a esta pergunta, precisamos analisar o conceito kantiano de máxima. Uma vez que é 

através deste conceito que ocorre a mediação entre os conteúdos empiricamente desejados e a 

forma a priori da universalidade.  

  

1.2.A máxima subjetiva e a máxima moral. 

Quando um sujeito age ele põe por si mesmo e para si mesmo uma máxima. A máxima, 

segundo Kant, é o princípio subjetivo da ação. É uma regra de conduta que o sujeito põe para 

si e de fato segue e pretende seguir. De um modo geral, elas possuem a forma: “para alcançar 

ou realizar X (resultado desejado), fazer y”. Onde x é o conteúdo material desejado e y é o que 

pretendo fazer para obter x. Por serem expressão da liberdade, as máximas postas pelo sujeito 

não estão estritamente subordinadas à causalidade natural, não seguem a mesma categoria de 

causalidade que coordena os eventos naturais. As regras expressas pelas máximas subjetivas 

são aquelas que determinam a regularidade das ações do agente que são observadas por outros 

sujeitos. Ao contrário da regularidade dos eventos naturais, a regularidade das ações não é 

simplesmente dada, mas adotada pelo sujeito. Nesse sentido, são ações livres, à medida que 

obedecem às regras que o próprio sujeito estabelece.  

Mas, segundo o sistema mais amplo no qual se desenvolve a filosofia moral kantiana, 

especificamente no que diz respeito à sua concepção da ordenação mecânica da natureza, 

segundo a qual os eventos se sucedem no tempo conectados por uma causalidade empírica 

necessária, como é possível que as ações humanas escapem a essa determinação, como 

afirmamos ser o caso da colocação das máximas por um sujeito racional? Como é possível que 

exista um poder de escolha dos seres humanos cujo exercício envolve uma atividade 
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deliberativa que consiste na capacidade de pensar e julgar sobre aquilo que se vai fazer, com 

base em razões, e não a partir de causas em sentido estrito? 

Para solucionar esse problema assumimos uma posição incompatibilista ortodoxa. Para 

apresentar esta posição, é interessante fazer o contraste com a posição compatibilista. O 

compatibilismo sustenta que o poder de escolha, ou a liberdade da vontade, é compatível com 

a necessidade do encadeamento causal dos eventos naturais. Seria o caso apenas que o 

encadeamento causal que determina os processos da mente humana – incluindo os processos 

da vontade – seria sutil e complexo, o que o tornaria oculto ao observador externo e ao próprio 

agente que executa a ação, que não tem plena consciência desse processo. Numa forma de 

compatibilismo típica da modernidade, ilustrada, por exemplo, pela filosofia de Hume, esse 

processo sutil e complexo do encadeamento causal das ações humanas possui duas 

características: em primeiro lugar, aquilo que atua como causa da ação é o desejo dirigido a um 

certo alvo, qual seja, a satisfação dos impulsos naturais da vida humana. Em segundo lugar, e 

no que diz respeito aos processos mentais envolvidos na deliberação, está presente para o agente 

a representação antecipadora do prazer que o agente espera obter através da realização da ação, 

ou da dor que ele pretende evitar com a realização da mesma. 

Por outro lado, de acordo com uma interpretação incompatibilista ortodoxa da filosofia 

prática kantiana, que assumiremos aqui, a causalidade empírica que rege as ações no plano dos 

fenômenos já é, ela própria, um efeito da causalidade livre do sujeito noumênico. Isso significa 

que quando um sujeito é movido por um desejo natural, ele, como sujeito noumênico, escolhe 

ser regido por este tipo de causalidade e, por isso mesmo, pode sempre escolher alterar as regras 

ou princípios de sua ação. É nesse sentido que as máximas são regras de ação livremente 

escolhidas pelo sujeito noumênico, ou pelo sujeito empírico enquanto sujeito 

transcendentalmente livre. Ele é livre para escolher o que vai determinar a sua ação e pode 

sempre mudar a sua escolha um número ilimitado de vezes ao longo da vida7. 

Algumas vezes, essas regras de ação subjetivas, ou máximas, são estabelecidas a partir 

de motivações naturais, mais especificamente, a partir da busca da felicidade. Neste caso, 

estabelecer para si mesmo máximas da ação significa estabelecer a maneira mais racional de 

                                                             
7 Tanto a interpretação compatibilista quanto a incompatibilista apresentam problemas consideráveis para a 

compreensão da teoria da liberdade ao longo da obra de Kant. Assumindo a posição incompatibilista, por exemplo, 

caberia perguntar: se o sujeito é livre para escolher ser determinado pelas leis naturais ou não, por que ele escolheria 

ser determinado por estas leis em vez de sempre escolher agir moralmente? Esses questionamentos ficarão aqui 

apenas como apontamentos, contudo, uma vez que esta é uma discussão muito extensa que não acrescentaria muito 

às discussões que estão em foco no presente trabalho.  
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perseguir a felicidade. A capacidade de estabelecer tais máximas dependeria de um certo 

“poder” que os seres racionais finitos possuem de conhecer o modo mais racional de perseguir 

a sua felicidade. Esse “poder” diria respeito ao fato do agente ter controle sobre a realização da 

ação. Nesse caso, as ações que decorrem destas regras de ação subjetivas são motivadas, nas 

palavras de Kant, pelo princípio do “amor de si” (KANT, KprV, BA 40). Precisamente por este 

motivo, as máximas não possuiriam um conteúdo moral, não estando em conformidade com a 

forma da universalidade – exigência apresentada na seção anterior sobre o a priori. Nas palavras 

de Kant: 

 

(...) um princípio que se funda somente sobre a condição subjetiva da 

receptividade de um prazer ou desprazer (que sempre só pode ser conhecido 

empiricamente e não pode ser válido igualmente para todos os entes racionais) 

em verdade pode servir, para o sujeito que possui essa condição, como sua 

máxima, mas não servir a esta mesma como lei (porque lhe falta necessidade 

objetiva, que tem de ser conhecida a priori), um tal princípio jamais pode 

fornecer uma lei prática (KANT, KprV BA 39-40). 

 

Sendo livre, o agente põe para si uma máxima motivada por sua busca pela felicidade. 

Tal máxima constitui a regra subjetiva de sua ação baseada no conhecimento do modo mais 

racional de alcançar a felicidade almejada. O erro que torna a ação imputável e reprovável, não 

se encontra no ato de pôr para si mesmo uma máxima, nem sequer no ato de pôr para si mesmo 

uma máxima orientada pelo desejo de felicidade; o erro se encontra na não subordinação da 

máxima subjetiva a uma máxima superior cuja fórmula expressa a necessidade de sempre seguir 

o dever moral e observar a forma da universalidade. A forma da universalidade aparece então 

como uma condição restritiva das máximas subjetivas na ética kantiana.  

A toda ação, portanto, corresponde um princípio subjetivo, segundo Schönecker e 

Wood, que escreveram um comentário sobre a Fundamentação da Metafísica dos costumes. 

Contudo, 

 

seria errôneo pensar que aquele que age segundo uma máxima precisa de fato 

estar ciente dessa máxima em toda e qualquer ação; e isso certamente não é 

assim: que a máxima fundamental precisaria ter uma formulação clara e 

eternamente imutável. Pessoas podem agir segundo princípios (regras) sem 

estar cientes dessas regras no ato (na realização da ação), também sem que 

tenham alguma vez aprendido essas regras (SCHÖNECKER e WOOD, 2014, 

p. 97). 
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 A ética kantiana vai requerer do agente uma espécie de autorreflexão, vai demandar dele 

que reflita sobre as máximas que orientam suas ações, pois, não necessariamente, como ficou 

claro a partir da passagem acima, o agente tem consciência do princípio subjetivo que rege suas 

ações. E, como veremos mais adiante, essa consciência parece ser fundamental.  

Ainda que as máximas encerrem os princípios subjetivos das ações, elas podem 

obedecer a certas regras objetivamente válidas, que Kant denomina imperativos. Estes são de 

dois tipos: imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Os imperativos são princípios 

racionais objetivos,  

 

são regras de ação que a razão reconhece e apresenta ‘independentemente da 

inclinação’. Tais regras valem ‘objetivamente, isto é, em virtude de razões e são 

válidas para todo ser racional’. Um princípio objetivo é, portanto, objetivo pelo 

fato de que ‘vale’ ou pode valer ‘para todo mundo’. Portanto, Kant separa estes 

‘fundamentos da razão’ objetivos dos ‘motivos (meramente) subjetivos’ 

(SCHÖNECKER e WOOD, 2014, p. 95).  

 

Desse modo, tanto os imperativos hipotéticos quanto os imperativos categóricos 

possuem objetividade, à medida que são válidos para todos os seres racionais. Os comentadores 

ainda afirmam que Kant não os denomina imperativos à toa. Que algo seja um imperativo quer 

dizer que algo é devido ou obrigatório. Tanto os imperativos hipotéticos quanto os categóricos 

dizem respeito a uma regra que ordena a realização de algo. Mas é aí que reside uma diferença 

fundamental – especialmente no que diz respeito à moralidade da ação devida – entre os 

imperativos.   

Os imperativos hipotéticos são regras práticas da ação. Tais regras dizem respeito às 

ações que devem ser executadas pelo agente que deseja obter um determinado fim e assegurar 

a longo prazo sua felicidade. Portanto, o imperativo hipotético apresenta uma ação como sendo 

boa para um certo fim desejado pelo agente, por esse motivo, assim como as máximas 

subjetivas, não possuem ainda conteúdo moral. Fins e máximas só possuirão correção moral 

caso satisfaçam à condição restritiva da coerência com a forma da universalidade. Uma pessoa 

pode ter um fim contrário à moralidade e persegui-lo da maneira mais racional possível. O que 

está em questão aqui é que, quando adequo minha máxima particular a uma regra prática 

prescrita por um imperativo hipotético, eu estou apenas submetendo um desejo imediatista ao 

critério racional da eficiência quanto aos resultados futuros da minha ação.  
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Esse imperativo expressa, portanto, uma racionalidade instrumental: se um sujeito quer 

obter um determinado fim, deve agir do modo mais eficaz para atingi-lo. Tomemos como 

exemplo o caso de assassinos em série que nunca foram capturados. Poderíamos imaginar que 

um serialkiller que tem o seguinte impulso: “desejo assassinar pessoas”, colocaria para si a 

máxima: “vou assassinar pessoas para obter prazer”. Ele deveria, então, submeter sua máxima 

subjetiva à regra prática que prescreve: “Para assassinar o maior número de pessoas possível 

não se deve agir por impulso para que o assassino não deixe provas do crime que cometeu”. A 

partir desta regra objetiva, a máxima subjetiva do assassino passaria a ser: “Para assassinar 

pessoas sem deixar provas do meu crime, não agirei por impulso”. Assim, ele deve refrear 

impulsos para cometer assassinatos não planejados, que apresentam risco maior de serem 

descobertos, para poder praticá-los por mais tempo, garantindo assim maior satisfação futura. 

Se o assassino seguir essa regra, ele será irretocável do ponto de vista da racionalidade 

instrumental, mas sua ação será manifestamente imoral. Mas mesmo assim, seguirá um 

imperativo hipotético e uma máxima. 

Que o imperativo hipotético não possua ainda conteúdo moral e que ele esteja ligado à 

procura pela felicidade, não significa que ele não possua validade objetiva. Analisemos um 

exemplo menos trágico.  

Supondo que eu tenha o desejo de “concluir meu mestrado em filosofia”. Ora, para 

concluir um mestrado é necessário escrever uma dissertação. Minha máxima subjetiva poderia 

ser expressa da seguinte forma: “Vou escrever uma dissertação para concluir meu mestrado”. 

Devo submeter então minha máxima à regra prática que afirma que “para concluir uma 

dissertação de mestrado deve-se estudar intensamente”. Minha máxima subjetiva seria 

reformulada: “Para concluir meu mestrado em filosofia vou estudar intensamente”. 

Obedecendo a esta regra, eu terei de abandonar temporariamente prazeres imediatos em prol de 

uma satisfação futura que considero mais importante e que me trará maior felicidade a longo 

prazo. Para qualquer pessoa que venha a desejar concluir uma dissertação de mestrado é 

recomendável estudar intensamente. Mas o número de pessoas que desejam fazer um mestrado 

é restrito. Podemos perceber que a regra prática expressa no imperativo hipotético acima é 

objetivamente válida, mas é válida apenas para aquelas pessoas que desejam fazer um mestrado. 

Nas palavras de Kant: 

 

A razão, da qual unicamente pode surgir toda a regra que deva conter 

necessidade, em verdade põe necessidade também neste seu preceito (pois sem 
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isso ele não seria nenhum imperativo), mas esta é uma necessidade apenas 

subjetivamente condicionada e não se pode pressupô-la em todos os sujeitos no 

mesmo grau (KANT, KprV, BA 37-38). 

 

Como é possível perceber, a partir dos dois exemplos analisados, há incontáveis 

imperativos hipotéticos, mas podemos expressá-los fundamentalmente da seguinte forma: “para 

alcançar x, deve-se fazer y”. Onde x é o fim desejado, que pode ser adotado em uma máxima 

subjetiva, e y é a ação prescrita por uma regra prática que garante a maneira mais racional de 

obter x. Nota-se que x e y possuem caráter conteudístico. E é precisamente por este motivo que 

os imperativos hipotéticos não possuem conteúdo moral. Eles sempre dizem respeito a uma 

regra prática que tem por objetivo guiar o sujeito para a realização de um certo fim ao qual o 

sujeito aspira pelo princípio do amor de si. Portanto, se a ação é objetivamente boa “para alguma 

coisa” desejada pelo sujeito, o imperativo em questão é hipotético.   

É claro que é possível imaginar um sujeito que não submeta sua máxima subjetiva à 

regra prática expressa no imperativo hipotético. Nesse caso, como afirmamos acima, sua 

máxima não pode ser dita, por este motivo, imoral. Mas se trataria de uma máxima irracional. 

O imperativo hipotético é uma regra que precisamente expressa a maneira mais racional de 

realizar uma determinada ação ou de alcançar um determinado fim. Podemos nos referir aos 

exemplos trabalhados para corroborar essa afirmação. Se um assassino ignora a regra que o 

previne de agir por impulso, será mais provável que ele seja capturado, uma vez que a cautela 

expressa no imperativo hipotético ordena precisamente o comportamento mais eficiente no que 

diz respeito à prevenção da captura. No que diz respeito à conclusão do mestrado, caso eu não 

siga a regra que me ordena estudar intensamente, provavelmente não teria muito o que escrever, 

ou acabaria fazendo um trabalho com pouca qualidade. Independentemente de serem ou não 

imorais os comportamentos do serialkiller impulsivo e do estudante relapso, podemos afirmar 

para os dois casos que suas ações são irracionais.  

Se, por sua vez, o imperativo ordenar um modo de agir que é objetivamente correto 

independentemente dos desejos e inclinações subjetivas do agente, sendo, portanto, 

universalmente válido e obrigatório para todos, ele é categórico.  

O imperativo categórico pode ser formulado da seguinte maneira: “Age apenas segundo 

uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (KANT. 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, segunda e primeira edição, pp. 52. Doravante 

citada como Gr, BA 52). Isso quer dizer que é necessário que um sujeito racional possa querer 
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que a regra de sua ação particular seja também a regra da ação de todos os outros seres racionais. 

O imperativo categórico consiste, portanto, em um princípio para testar a moralidade das 

máximas subjetivas. Assim, será possível verificar que algumas máximas podem ser 

universalizadas e outras não. O imperativo categórico ordena que toda e qualquer máxima 

adotada pelo sujeito conforme-se à condição restritiva da possibilidade de sua universalização. 

Ele não se sobrepõe aos imperativos hipotéticos como um princípio conteudístico alternativo, 

mas como condição restritiva da validade racional dos fins que estão na base dos imperativos 

hipotéticos.  

A partir da leitura da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, contudo, 

percebemos que esta não é a única formulação possível do imperativo categórico. A primeira 

fórmula, citada acima, é a fórmula da lei universal. A segunda expressão do imperativo 

categórico é a fórmula da humanidade: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na 

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

simplesmente como meio” (KANT, Gr, BA 66 e 67). Esta fórmula exprime o respeito que 

devemos ter pela humanidade em nós mesmos e nos outros. Respeito que é devido à nossa 

natureza racional. A terceira expressão não é encontrada na forma estrita de um imperativo, 

trata-se da fórmula da autonomia: “a ideia da vontade de todo ser racional concebida como 

vontade legisladora universal” (KANT, Gr, BA 70). Esta fórmula exprime aquilo que Kant 

entende como sendo o exercício pleno da nossa liberdade em conformidade com uma regra 

universalmente válida que o sujeito põe para si mesmo; a este exercício pleno da nossa 

liberdade, Kant dá o nome de autonomia da vontade. A autonomia é justamente o que confere 

valor à nossa humanidade. Por fim, a quarta expressão é uma variante da fórmula anterior. Kant, 

ele mesmo, afirma que são apenas três as diferentes formulações do imperativo categórico8. 

Essa variante é a fórmula do reino dos fins: “Age segundo máximas de um membro 

universalmente legislador em ordem a um reino dos fins somente possível” (KANT, Gr, BA 

84). Esta fórmula afirma que devemos agir apenas segundo princípios que agentes plenamente 

racionais empregariam na legislação conjunta de uma comunidade ideal.  

Kant afirma que todas as quatro formulações do imperativo categórico expostas acima 

são expressões da mesma lei (KANT, Gr, BA 80), pois elas possuiriam as mesmas implicações 

                                                             
8 Conferir Gr, BA 80. 
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práticas, ou seja, elas nos levariam a aprovar e a reprovar as mesmas ações. Assumindo esta 

afirmação de Kant, não faremos, na presente dissertação, distinção entre as fórmulas9. 

Uma regra prática que atenda à exigência expressa no imperativo categórico é chamada 

por Kant de Lei prática. Esta lei equivale à Lei Moral. Uma tal lei é válida em virtude 

unicamente de sua forma. Sua validade é conhecida, portanto, aprioristicamente e é 

independente de todo e qualquer conteúdo sensível. A adequação da máxima particular à forma 

imposta pelo imperativo categórico, corresponde, para Kant, ao verdadeiro princípio da 

moralidade. A motivação da ação não pode ser, portanto, o desejo de um fim específico 

conectado ao amor de si, mas deve ser exclusivamente o respeito ao dever que o conhecimento 

da Lei Moral impõe a todos os seres racionais.  

Kant afirma que é necessária uma orientação ou instrução para esclarecer o agente: 

“Sem instrução o entendimento comum não pode distinguir qual forma na máxima presta-se, e 

qual não, a uma legislação universal” (KANT, KprV, BA 49). Como devemos fazer essa 

distinção? A máxima que orienta a nossa ação deve passar pelo “teste de universalização”. 

Quando queremos saber se uma máxima subjetiva é moralmente correta – em outras palavras, 

quando queremos saber se uma máxima subjetiva pode ser universalizável –, nos perguntamos: 

“como seria se todos agissem desta maneira?”, ou usando o vocabulário kantiano “como seria 

se todos seguissem essa máxima?” Caso a resposta não envolva nenhum tipo de contradição, a 

ação em questão pode ser considerada moralmente correta. É importante ressaltar que o “teste 

de universalização” fornecido pelo imperativo categórico testa as nossas máximas, não as ações 

em si. Nas palavras de Marcia Baron: “Ainda que haja muita coisa a respeito do Imperativo 

Categórico que não é clara para nós, isto é certo: à medida que ele é um teste de alguma coisa, 

ele testa nossas máximas, não nossas ações” (BARON, 2008, p. 35)10.  

Podemos dar um exemplo desse procedimento. Suponha-se que um indivíduo se 

encontre completamente desiludido com a vida, não teve sorte nem no amor, nem nos negócios. 

Ele está considerando pôr fim a sua própria vida11. Ele se vê com a tarefa de avaliar se o suicídio 

é um ato moralmente correto. Ele deve lançar mão do procedimento da universalização e se 

                                                             
9 Não ignoramos, contudo, o que Galvão afirma (2011, p. XVII). Ele diz que essas quatro formulações do 

imperativo categórico não significam a mesma coisa; no entanto, a questão de saber qual é a relação que existe 

entre as fórmulas que permite a Kant afirmar que elas exprimem o mesmo princípio é causa de discordância entre 

os especialistas, bem como a questão da importância relativa de cada uma das formulações.  
10 No original em inglês: “Although there is much about the Categorical Imperative that is not clear (...), this 
much is: insofar as it is a test of anything, it tests our maximes, not our actions”. 
11 Kant recorre ao exemplo do suicídio em diversos momentos ao longo da Fundamentação, destacamos BA 9, 10, 

53, 54 e 67. 
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perguntar o que aconteceria se todas as pessoas cometessem suicídio quando se encontrassem 

nessas mesmas circunstâncias. Ele chegaria à conclusão de que a universalização do suicídio 

iria contra a ideia de leis universais, o que faria com que o próprio ato de se matar envolvesse 

uma contradição. “Vê-se então em breve que uma natureza cuja lei fosse destruir a vida em 

virtude do mesmo sentimento cujo objetivo é suscitar a sua conservação, se contradiria a si 

mesma e, portanto, não existiria como natureza” (KANT, Gr, BA 53-54). Portanto, o suicídio 

não é um ato moralmente correto. É necessário que o indivíduo em questão conserve, por dever, 

a sua vida. Esse indivíduo coloca para si, neste momento, aquilo que Kant chama de máxima 

moralmente correta. A máxima, nesse caso, é uma formulação subjetiva daquilo que a Lei 

Moral obriga o sujeito a fazer ou a deixar de fazer. A formulação da máxima seria: “vou 

conservar minha vida, por dever”. É aí que se encontra o valor moral da ação: no fato de ela ser 

realizada “por dever” e não por qualquer outro motivo.  

No caso do exemplo dado, o que o indivíduo está inclinado a fazer é pôr um fim à sua 

vida, digamos, por não suportar mais a tristeza que experimenta cotidianamente; mas por 

respeito à Lei Moral, ele a conserva. Nesse caso, ele é obrigado a algo que fará de malgrado, 

com certeza; mas este sentimento não diminui a correção da ação. Que a sua inclinação pessoal 

coincida ou não com o dever, isso pouco importa para a correção moral da ação. Kant afirma 

que o valor moral da ação existe mesmo quando a ação moralmente correta é realizada de 

malgrado, como sugere a seguinte passagem: “quando o infeliz, com fortaleza de alma, (...) 

deseja a morte, e conserva, contudo, a vida sem a amar, não por inclinação ou medo, mas por 

dever, então a sua máxima tem um conteúdo moral” (KANT, Gr, BA 10). Retomaremos este 

ponto mais adiante.  

 Por fim, é interessante ressaltar as diferenças entre o imperativo hipotético e o 

categórico. O imperativo hipotético prescreve uma ação determinada. Todos que desejam 

perseguir um fim específico da maneira mais racional possível, devem submeter a máxima de 

sua ação a um imperativo hipotético que diga respeito àquele fim que está sendo perseguido. O 

imperativo categórico, por sua vez, não prescreve conteúdo algum. Ele prescreve a pura forma 

da universalidade, mais precisamente, ele prescreve a forma da universalidade como a condição 

restritiva de nossas máximas. Isso quer dizer que o imperativo categórico não nos diz 

exatamente o que devemos fazer; ele indica uma condição à qual devem se conformar todas as 

máximas que orientam nossas ações. Ele fornece apenas um teste que serve para que 

verifiquemos a moralidade de nossas máximas. Caso nossa máxima “não passe” nesse teste, ela 

não será moralmente correta, portanto, seria errado adotar tal máxima como princípio da nossa 
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ação. É por estas características que o imperativo categórico é necessário e universal, ou seja, 

ele se aplica a todos os sujeitos em todas as circunstâncias. Para tudo que desejamos fazer, 

devemos nos perguntar se a máxima que determina a ação em questão é moralmente correta ou 

não. Já falamos sobre o suicídio; analisemos agora um exemplo mais corriqueiro. Suponhamos 

que eu deseje uma temporada de paz e tranquilidade. Adoto então a máxima “para ter um tempo 

de paz e tranquilidade vou fazer uma viagem”. Me organizo, compro as passagens, reservo o 

hotel e, no dia da viagem, recebo a notícia de que uma pessoa da minha família está com dengue 

e precisa de alguém para tomar conta dela a todo momento. A família vai se revezar para que a 

todo momento haja alguém junto do doente e eles precisam de mim para o revezamento. Devo 

me perguntar se levar a viagem a cabo nestas circunstâncias seria moralmente correto. E deve-

se proceder dessa forma – perguntar-se se a regra da ação que nos propomos a realizar é 

moralmente correta – em todas as circunstâncias.  

Fica claro então que o imperativo categórico se aplica a todos nós incondicionalmente, 

assim como a exigência universal de perseguir nossos fins de maneira racional, que é própria 

do imperativo hipotético. Mas a conformação de nossas máximas a um imperativo hipotético 

específico está condicionada ao fato de nós possuirmos ou não o fim apresentado neste 

imperativo hipotético específico. Ou seja, o imperativo hipotético como uma estrutura universal 

das ações racionais é incondicionalmente válido. Entretanto, a validade dos diversos 

imperativos hipotéticos que se podem especificamente formular é uma validade apenas 

condicional, ou condicionada. Eles têm por condição um possível desejo ou interesse do agente 

por um determinado fim. Ou seja, apesar de nós estarmos sempre perseguindo algum fim e 

apesar de termos a obrigação de perseguir nossos fins racionalmente, os fins situados na 

estrutura do imperativo hipotético não são obrigatórios.  

 

1.3.A lei moral e a boa vontade. 

A partir da exposição do imperativo categórico, chegamos à conclusão de que a ação 

moral é aquela que tem origem em uma máxima moralmente correta e cujo móbil é o dever 

imposto aos seres racionais finitos pelo conhecimento da Lei Moral. Na Primeira Seção da 

Fundamentação, encontramos três proposições que elucidam o conceito de dever. As duas 

últimas são expressamente colocadas por Kant, já a primeira não é claramente formulada pelo 

autor.  
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De acordo com a primeira proposição, só as ações realizadas por dever têm valor moral. 

Não podem ser morais, evidentemente, todas aquelas ações que são contrárias ao dever. Mas, 

além disso, esse princípio afirma também que, caso o motivo que leva o agente à realização da 

ação seja a existência de alguma inclinação para a mesma ou para o resultado provável da 

mesma, a ação em questão não pode ser considerada plenamente moral, ainda que esteja em 

conformidade com aquilo que a lei moral ordena. Isto se explica pelo fato de que, embora a 

inclinação natural possa em muitos casos coincidir com aquilo que o dever ordena, isto não 

necessariamente acontece em todos os casos, o que significa que o agente tem de ser capaz de 

se sentir motivado pela consciência do dever apenas, e que só esta motivação confere pleno 

valor moral às ações. 

O segundo princípio afirma que: “Uma ação praticada por dever tem o seu valor moral, 

não no propósito que com ela se quer atingir, mas na máxima que a determina (KANT, Gr, BA 

13). Esse segundo princípio se refere à subordinação da máxima ao imperativo categórico, que 

se desdobra em dois níveis: sua adequação à forma da universalidade e sua adequação à 

exigência de motivação pelo dever apenas. Caso a máxima que orienta a ação observe estas 

condições, a ação possui correção moral e valor moral. Devemos entender por isso que, ainda 

que a ação praticada por dever não alcance o propósito visado pelo agente, ela mantém o seu 

valor moral e sua correção moral. A terceira proposição afirma que: “Dever é a necessidade de 

uma ação por respeito à lei” (KANT, Gr, BA 14). Os seres racionais finitos tomam consciência 

do dever e da lei moral como condições restritivas da ação. Assim, eles tomam consciência de 

que podem escolher ser determinados por algo que escapa completamente ao plano da 

sensibilidade. Essa consciência assume nos seres humanos a forma do sentimento de respeito 

pela lei moral. Nas palavras de Pedro Galvão:  

 

o dever é uma restrição à ação – daí a necessidade – exercida pela razão na 

forma de uma lei moral, que é um princípio objetivo capaz de se opor às nossas 

inclinações. E o reconhecimento desta lei suscita em nós um sentimento de 

respeito. Este, no entanto, não é um sentimento como os outros, já que consiste 

sobretudo na consciência que as pessoas têm (na medida em que são racionais) 

de a sua própria razão lhes colocar restrições à conduta que poderão entrar em 

conflito com as suas inclinações (GALVÃO, 2011, p. XXX e XXXI).  

 

 Parece então que é possível afirmar com clareza, para as ações que realizamos que estão 

de acordo com o dever e para as quais não nos sentimos inclinados, que elas são, de fato, morais. 
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Mas será que é possível determinar, em relação a qualquer ação para a qual nos sentimos 

inclinados, se ela é ou não inteiramente moral, ou seja, se ela possui tanto correção moral, 

quanto valor moral? Quando nos sentimos inclinados para a realização de uma ação, ainda que 

saibamos que se trata de uma ação devida – que se adequa à forma da universalidade –, é muito 

difícil determinar qual foi o móbil real da ação: se a inclinação ou o dever. A maioria dos 

exemplos dados por Kant são de ações moralmente corretas que são totalmente contrárias às 

inclinações do agente. Podemos imaginar que o objetivo do autor é que fique claro, para tais 

casos, que o único móbil da ação era o dever e que, portanto, é perfeitamente possível agir 

exclusivamente por dever. Mas, por isso mesmo, não conseguimos deixar de nos perguntar, a 

partir daí, se devemos concluir que qualquer ação na qual encontramos alguma satisfação 

pessoal, deve ser excluída do conjunto das ações moralmente corretas e moralmente valiosas 

que podemos vir a praticar. Em outras palavras: é um pré-requisito para a ação praticada por 

um determinado agente, que ela seja contrária às suas inclinações pessoais para que ela seja 

moral?  

 Para uma solução razoável desse problema específico, se faz necessário lembrar uma 

distinção que já foi anteriormente mencionada, qual seja, a distinção entre as ações moralmente 

corretas em sentido estrito e em sentido amplo. A ação moralmente correta em sentido estrito é 

aquela que além de moralmente correta em sentido amplo é também moralmente valiosa.  Ou 

seja, existe uma diferença entre aquelas ações que são moralmente corretas e aquelas que, além 

de moralmente corretas são também moralmente valiosas. As ações moralmente corretas são 

aquelas que estão de acordo com a forma da universalidade. As ações moralmente corretas e 

moralmente valiosas são aquelas que não apenas estão de acordo com a forma da 

universalidade, mas que, além disso, são realizadas por dever, ou seja, para as quais a 

consciência do dever funciona como motivação suficiente. Em outras palavras, a correção moral 

da ação diz respeito ao fato de ela poder ser universalizável, estando de acordo com o dever. Já 

o valor moral da ação depende do móbil que leva o agente a realiza-la, caso a motivação para 

realizar uma ação seja o puro respeito pelo dever (independentemente da presença ou não de 

uma inclinação coincidentemente concordante com o dever), a ação em questão será 

moralmente valiosa.  

Tomando por base o que foi exposto até agora da teoria moral kantiana, parece ser 

seguro afirmar que sempre podemos esperar um conflito interno no agente que age moralmente. 

Um conflito que surge da divergência existente entre aquilo que o sujeito se sente inclinado a 

fazer e aquilo que a lei moral ordena. O dever é sempre sentido pelo sujeito como uma condição 
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restritiva da sua ação. Podemos então escolher submeter a máxima subjetiva da nossa ação ao 

dever ou não. Àquele sujeito que escolhe sempre submeter a máxima de sua ação à condição 

restritiva do dever, Kant atribui uma boa vontade.  

Kant afirma que quem age por dever e quer agir por dever em todas as circunstâncias 

possui uma boa vontade. O sujeito dotado de uma boa vontade possui um compromisso com o 

dever; isso significa que ele quer agir corretamente em todas as circunstâncias. Em outras 

palavras, o valor moral do agente (da vontade) consiste no fato de que ele assume um 

compromisso de sempre, em toda e qualquer circunstância, agir de modo moralmente correto. 

Essa boa vontade, o autor afirma, é a única coisa que é intrínseca e incondicionalmente valiosa. 

De todas as outras coisas consideradas como bens (inteligência, riqueza, saúde, coragem etc.), 

não se pode dizer que são boas do mesmo modo. Se o agente que possuir essas coisas não 

possuir uma boa vontade, é possível que elas se tornem até mesmo extremamente nocivas. Um 

tirano muito inteligente, por exemplo, pode fazer sofrer a muitas pessoas. Nas palavras de Kant: 

    

A boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza, pela aptidão para 

alcançar qualquer finalidade proposta, mas – tão somente – pelo querer, isto é, 

em si mesma, e, considerada em si mesma, deve ser avaliada em grau muito 

mais alto do que tudo que por seu intermédio possa ser alcançado (...). Ainda 

mesmo que por um desfavor especial do destino ou pelo apetrechamento avaro 

duma natureza madrasta, faltasse totalmente a esta boa vontade o poder de fazer 

vencer as suas intenções, mesmo que nada pudesse alcançar a despeito dos seus 

maiores esforços, e só afinal restasse a boa vontade (...), ela ficaria a brilhar por 

si mesma como uma joia, como alguma coisa que em si mesma tem o seu pleno 

valor (KANT, Gr, BA 4). 

 

O agente que possui uma boa vontade é aquele que escolhe ser determinado pelo dever, 

no lugar de se deixar determinar pelas inclinações humanas naturais, em todas as circunstâncias. 

É apenas quando a vontade se determina exclusivamente pelo dever – ou ao menos é capaz de 

se determinar exclusivamente pelo dever – que ela pode ser considerada boa absolutamente e 

sem restrição.  

A boa vontade pode ser entendida também por oposição a uma vontade santa. Uma 

vontade santa (como a de Deus ou a de um ser perfeitamente racional), não precisa escolher 

sempre ser determinada pelo dever, pois ela não pode fazer nada diferente daquilo que a Lei 

ordena. Ou seja, age apenas de modo perfeitamente racional. Desse modo, aquele que possui 

uma vontade santa não sente o peso do dever, não sente nenhum peso restritivo recaindo sobre 



32 
 

suas ações. Um ser perfeito, que fosse puramente razão, nem mesmo sofreria influência de 

inclinações naturais, por isso não seria necessário, para que este ser agisse de maneira 

perfeitamente racional – ou de forma moralmente correta – que lhe fosse imposto um dever de 

qualquer espécie. Para ele, a ação moral não seria obrigatória, uma vez que se trataria da única 

ação possível. Uma vontade santa já agiria sempre, por sua própria natureza, em conformidade 

com a Lei Moral, portanto não se sentiria constrangida pelo dever que a obrigaria a agir do 

modo que ela naturalmente age.  

Por outro lado, também aos animais não se aplica a condição restritiva do dever. Os 

animais não possuem razão alguma. Eles são dominados pela sensibilidade e não têm como 

escapar a tal determinação. 

Mas os seres humanos possuem uma natureza dual; marcada pela razão e pela 

sensibilidade. Isso faz deles seres racionais finitos, que não deixam de sofrer influência de sua 

natureza animal, mas que são capazes de se elevar acima dela, podendo escolher agir 

racionalmente. O conflito decorrente dessa dupla natureza parece nunca cessar de existir. Os 

seres humanos podem escolher agir por dever, mas também podem escolher agir meramente 

por inclinação. O motivo da inclinação pode às vezes estar de acordo com aquilo que a Lei 

Moral ordena, mas não há garantia de que este será sempre o caso. Uma condição restritiva se 

faz necessária para cercear e controlar a influência da inclinação nestes seres que não são 

perfeitamente racionais. Esta condição restritiva equivale ao compromisso com o dever de que 

falamos acima.  

 

1.4.Boa vontade, dever e abordagem imperativa da ética.  

Podemos vislumbrar, a partir do que foi dito até agora, a centralidade da ideia de dever 

na ética de Kant. Esse conceito diz respeito ao princípio supremo da moralidade apresentado 

pelo autor na forma do imperativo categórico.  E é a centralidade da ideia de dever na ética de 

Kant que nos leva a categorizá-la como uma perspectiva ética imperativa.  

Marcia Baron (2008)12, contudo, argumenta que a ética kantiana não está em oposição 

absoluta à perspectiva atrativa da ética – exemplificada pela ética das virtudes tal como exposta 

em Aristóteles (embora ela reconheça que a visão da oposição é mais tradicional). A autora tem 

por base a leitura da Metafísica dos Costumes para suas principais análises. Vale notar que tal 

                                                             
12 Conferir página 33 e seguintes.  
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obra não foi abordada na presente dissertação. Este livro pode ser considerado menos relevante 

para a interpretação ortodoxa da filosofia moral kantiana que assumimos, não obstante, 

consideramos importante apresentar a análise de Márcia Baron, para enriquecer a nossa.  

Baron afirma que é na Metafísica dos Costumes que Kant vai tratar de dois temas 

fundamentais para sua ética: os fins obrigatórios e o tema da virtude e do vício. A autora afirma 

que, para os leitores da Fundamentação, a perspectiva de Kant pode parecer irreconciliável com 

o que defendem as éticas da virtude, mas, considerando outras obras de Kant, afirma que ele dá 

importância àqueles conceitos que estão na base das éticas atrativas. Nas palavras de Baron: 

“não devemos entender, a partir dos exemplos escolhidos por Kant (na Fundamentação), que 

uma pessoa que não possui simpatia pelos outros, é de alguma maneira superior a uma pessoa 

que possui simpatia pelos outros” (BARON, 2008, p. 58)13. 

Baron apresenta o seguinte questionamento: 

 

À medida que se age por dever, não parece importar para Kant se isso é feito de 

dentes cerrados ou com prazer. Isso é perturbador. Certamente ajudar alguém 

por dever com prazer é melhor do que ajudar por dever com os dentes cerrados. 

Ainda assim parece que na visão de Kant – pelo menos como é possível perceber 

na Fundamentação – isso não faz diferença (BARON, 2002, p. 94) 14. 

 

Mas será que, para Kant, não faria diferença mesmo? Baron (2008)15 defende que 

encontramos elementos em Kant que nos permitem afirmar que faz sim diferença. Elementos 

que nos mostram que realizar uma ação por dever e a contragosto seria algo negativo. Para 

compreender o porquê disso, devemos levar em consideração, em primeiro lugar, dois fins que 

Kant afirma que todos os seres humanos devem assumir para si e que normalmente são 

relegados a segundo plano pelos estudiosos do autor. Quais sejam: o fim de ajudar os outros a 

alcançar os seus fins e, principalmente, o fim de aprimorarmos a nós mesmos – o que inclui 

desenvolver os nossos talentos e nos aprimorar moralmente.   

                                                             
13 No original em inglês: “Kant’s choice of example should not be taken to imply that the person who lacks 

sympathy for others is in any way superior to someone who has sympathy for others”.  
14 No original em inglês: “As long as one acts from duty, it doesn’t seem to matter to Kant whether one does it 

with gritted teeth or does it with pleasure. This is disturbing. Surely helping from duty with pleasure is better them 

helping form duty with gritted teeth. Yet it seems that on Kant’s view – at least as it comes across in the 

Groundwork – it makes no difference. 
15 Conferir páginas 13 a 21.  
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Portanto, seria negativo para Kant cumprir o dever de ajudar os outros, por exemplo, a 

contragosto ou com raiva e desprezo pela pessoa que está recebendo nossa ajuda. Devemos 

ajudar os outros e cultivar bons sentimentos a respeito de nossas atitudes. Ajudar outras pessoas 

com raiva, desprezo, a contragosto ou com quaisquer outros sentimentos negativos, seria um 

forte indício de que não assumimos verdadeiramente como fim ajudar os outros a buscarem a 

felicidade deles e de que estamos nos deixando dominar por vícios que devemos combater. Ou 

seja, ajudar uma pessoa e se manter emocionalmente resistente para com esta atitude seria 

negativo, pois contrariaria os deveres de assumir para si o fim de ajudar os outros a alcançarem 

sua felicidade e o fim de nos aprimorarmos moralmente.  

O fato de o dever nos obrigar a desenvolver os aspectos positivos do nosso caráter vai 

ainda mais longe e se estende para além das ações que realizamos para ajudar os outros a 

alcançarem seus fins. Isso requer de nós que nos empenhemos constantemente em promover 

qualidades virtuosas e combater nossos vícios.  

O dever de buscar tais fins constitui o que Kant chama na Fundamentação de “deveres 

imperfeitos” (KANT, Gr, BA 53). No caso dos deveres imperfeitos, o agente dispõe de uma 

“margem de manobra” no cumprimento do dever. Quem você ajuda ou com que frequência 

você se empenha em se aprimorar moralmente e em desenvolver seus talentos, não são 

estritamente especificados. Os deveres imperfeitos se opõem aos deveres perfeitos – aqueles 

que são estritamente definidos pelo que a Lei Moral ordena. Caso eu tenha pegado dinheiro 

emprestado com uma pessoa eu sou obrigada a devolver o dinheiro e pronto. Os deveres 

perfeitos nos deixam pouca margem de escolha. Claro que, se um amigo me emprestou vinte 

reais em um dia que eu estava sem dinheiro para voltar para casa, a maneira como eu vou 

restituir-lhe a quantia emprestada não é rigorosamente determinada. Pode ser que ele esteja 

passando por dificuldades financeiras, neste caso seria bom que, logo no dia seguinte, eu fizesse 

uma transferência bancária para ele. Mas pode ser que ele não esteja precisando tanto assim do 

dinheiro, então, da próxima vez que eu o encontrar, para ir ao cinema, por exemplo, posso pagar 

sua entrada como forma de sanar a dívida, ou entregar os vinte reais em dinheiro, o importante 

é que eu devo restituir-lhe o valor que peguei emprestado necessariamente. Já no caso do dever 

imperfeito de ajudar os outros, se esse amigo está mal e precisando de ajuda, mas eu já havia 

me comprometido a ajudar outro amigo que julguei estar em uma situação pior, me é lícito dar 

preferência a um amigo em detrimento de outro.  

Essa é a diferença entre os deveres perfeitos e os imperfeitos. A necessidade de restituir 

o dinheiro que peguei emprestado constitui um dever perfeito – devo necessariamente restituir 
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o dinheiro do meu amigo –; por outro lado, escolher ajudar esse amigo ou outro constitui um 

dever imperfeito. Pode ser até mesmo o caso de eu mesma, no momento em que meus amigos 

me pediram ajuda, não estar me sentindo muito bem e preferir não ajudar ninguém naquele 

momento. Até aí não haveria nada de errado. O erro começaria no momento em que eu passasse 

a sistematicamente negligenciar o dever de ajudar outras pessoas. Observamos que, tanto os 

deveres imperfeitos quanto os deveres perfeitos, admitem uma margem de “negociação”. Esta 

margem de “negociação”, contudo, é consideravelmente maior para os deveres imperfeitos, ao 

passo que é muito pequena para os deveres perfeitos.  

Em conexão com os deveres imperfeitos de ajudar os outros a perseguirem seus fins e 

de aprimorar a nós mesmos moralmente, Kant desenvolve o conceito de virtude. Segundo 

Marcia Baron, é possível observar com clareza que, apesar da ênfase kantiana no vínculo da 

virtude com o dever e a boa vontade, o caráter do agente não é irrelevante quando consideramos 

a concepção kantiana de virtude. Kant define a pessoa virtuosa como aquela que possui uma 

boa vontade; e o autor se utiliza da ideia de boa vontade para explicar tanto o conceito de dever 

quanto o imperativo categórico. Para Baron, entretanto, “os conceitos de dever, de virtude e de 

caráter são mutuamente dependentes” (BARON, 2008, p. 39)16. Isso aproximaria a ética 

kantiana das éticas da virtude. Baron admite que esta não é a visão tradicional, que ela apresenta 

nos seguintes termos: “A concepção kantiana de virtude, afirma-se frequentemente, pressupõe 

uma noção ética independente, nomeadamente a de dever ou de lei moral e isso define o que é 

a virtude” (BARON, 2008, p. 39)17. Em relação a isto ela afirma:  

 

O valor positivo de boas qualidades do temperamento, talentos da 

mente e dádivas da fortuna, é condicionado ao fato da pessoa possuir 

também uma boa vontade. (...) Semelhantemente, a conduta de uma 

pessoa deve ser embasada e moldada pelo comprometimento de fazer o 

que é certo. Atos bondosos, generosos, atos de lealdade e fidelidade são 

bons apenas à medida que eles são guiados e suportados por um senso 

de dever” (BARON, 2002, p. 102)18. 

 

                                                             
16 No original em inglês: “the concepts of duty and of virtue and character are mutually dependent”. 
17 No original em inglês: “Kant’s conception of virtue, it is often held, presupposes an independent ethical notion, 

namely of duty or the moral law, and this very much shapes the picture of virtue”. 
18 No original em inglês: “The goodness of good qualities of temperament, talents of the mind and gifts of fortune 

is conditional on the possessor’s having a good will. (…) Similarly, one’s conduct needs to be undergirded and 

shaped by a commitment to doing what is right. Kindhearted acts, generous acts, acts of loyalty and fidelity are 

good only insofar as they are guided and supported by a sense of duty”.  



36 
 

Para Marcia Baron, mesmo a pessoa que aprimorou suas inclinações num grau 

apreciável para um ser racional finito, ainda precisa de um senso de dever para agir moralmente, 

por duas razões: primeiro, porque é o senso de dever que, em última instância, determina a ação 

moralmente boa; segundo, porque o senso de dever sempre coloca uma exigência de aprimorar 

um pouco mais as próprias inclinações. Mesmo aquela pessoa cuja natureza afetiva foi 

admiravelmente bem formada irá sentir o peso do dever. Em Kant, o ideal moral aplica-se a um 

ser no qual a divisão entre o senso do dever e a inclinação para o bem – seja ela imediata ou 

cultivada – nunca é inteiramente suprimida.  Isso quer dizer que, para Kant, mesmo em uma 

pessoa virtuosa – que aprimorou significativamente suas inclinações naturais – não poderia 

deixar de existir o comprometimento de agir por dever. O conceito de dever é um conceito 

necessário e só ele dá sentido moral à noção de inclinação para o bem.  

Mas isso é um ponto negativo da filosofia kantiana? Baron afirma que não. Para 

justificar esta afirmação, ela opõe uma definição de uma pessoa virtuosa para Aristóteles à 

definição de uma pessoa virtuosa para Kant: 

a) Para Aristóteles, uma pessoa virtuosa é aquela cujas emoções, sentimentos e desejos 

são exatamente o que deveriam ser. A virtude se referiria à correção, retidão e 

excelência do caráter. Esta pessoa seria livre de conflitos internos e não possuiria 

nem inclinações conflitantes, nem conflitos entre as inclinações e o conhecimento 

do dever. Devido a essas características a pessoa virtuosa agiria moralmente por 

inclinações virtuosas. Um senso de dever só seria necessário quando a natureza 

afetiva que todos deveriam ter estiver eclipsada por sentimentos negativos – ou 

vícios – como, por exemplo, raiva, medo, desesperança etc.  

b) Para Kant, uma pessoa virtuosa é aquela que age de maneira moralmente correta e 

faz isso porque sabe que deve agir de maneira moralmente correta. A pessoa virtuosa 

reconhece a importância de agir de tal maneira. Ela se sente constrangida pelo dever. 

A virtude consiste aqui no poder de subjugar a força das inclinações contrárias ao 

dever àquilo que o dever ordena. Esta pessoa estaria sempre marcada por um conflito 

interno decorrente de inclinações conflitantes ou decorrente da diferença entre uma 

inclinação em alguma medida já cultivada e o dever de aprimorá-la ainda mais. Por 

isso, ainda que a pessoa cumpra seu dever de aprimorar suas inclinações e diminua 

a distância entre elas e o dever, tal distância nunca é inteiramente suprimida. 

Por que deveríamos nos sentir inclinados a preferir a primeira alternativa que apresenta 

a visão aristotélica de virtude em detrimento da segunda alternativa, que representa a concepção 
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kantiana de virtude? Marcia Baron argumenta que nós tendemos a valorizar mais a atitude 

correta de uma pessoa quando sabemos que ela teve de superar algum tipo de conflito interno 

para agir de tal maneira. Nós tenderíamos a considerar mais virtuosa aquela pessoa cujas 

inclinações a levariam a agir de maneira errada – ou a não agir da maneira mais correta – e que, 

mesmo assim, consegue ter força para dominar seus desejos e agir da maneira devida. É claro 

que existe um limite para isso. 

Pensemos em um agente que possui desejos que são comumente considerados 

extremamente negativos, como os desejos de matar, torturar ou estuprar. Nas palavras da autora: 

 

Certamente existem desejos que desmentiriam a afirmação de que o 

sujeito que os possui é virtuoso, e.g. desejos de matar e torturar. (...) 

Existem respostas afetivas que são incompatíveis com a virtude; 

existem outras (respostas afetivas) cuja completa ausência é 

incompatível com a virtude (BARON, 2008, p. 47)19. 

 

A autora nos mostra que teríamos dificuldades em considerar uma pessoa que possui 

impulsos assassinos, o desejo de torturar outras pessoas ou de estupra-las, ainda que ela consiga 

refrear esses impulsos, como uma pessoa virtuosa.  

Apesar destas exceções, Baron pretende demonstrar que a condição imperativa imposta 

pelo dever não seria vista por nós como algo negativo e, mais ainda, que tenderíamos a 

considerar mais virtuosa aquela pessoa que consegue superar obstáculos pessoais – suas 

inclinações – (dentro dos limites mencionados) e agir da maneira moralmente requerida, do que 

aquela pessoa que não possui nenhum conflito interior e que nunca se sentiu tentada a agir de 

maneira errada. 

Mas a questão não é apenas saber se a condição imperativa imposta pelo dever é 

negativa ou não, mas, sobretudo, afirmar a centralidade do conceito de dever na ética de Kant, 

o que não se verifica nas éticas atrativas. Tradicionalmente compreende-se que o que é 

importante para Kant e o que continua diferenciando sua perspectiva imperativa da perspectiva 

atrativa, é que a virtude está subordinada ao senso de dever no lugar de apontar para um 

momento em que o senso de dever se tornaria dispensável. Nesse sentido, o conceito de dever 

                                                             
19 No original em inglês: “There certainly are desires the having of which would belie any claim that the person is 

virtuous, e.g. desires to murder or torture.  (…) there are affective responses that are incompatible with virtue; 

there are other whose complete absence is incompatible with virtue”. 
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se apresenta como uma condição restritiva da ação e, como vimos no início desta seção, como 

móbil nunca totalmente dispensável da ação moralmente correta e valiosa.  

Iremos nos perguntar agora, mais especificamente, sobre esse poder motivacional do 

dever, que assume a forma de um puro sentimento de respeito pela lei moral. 

 

1.5. O sentimento de respeito. 

O sentimento de respeito ao qual Kant se refere não é um sentimento sensivelmente 

determinado, não se trata de um sentimento natural, mas de um “sentimento racional”. Como 

uma espécie de marca do fato de a razão pura, no homem, ser prática, ou seja, ter uma influência 

sensível e efetiva sobre o poder de escolha. Numa outra formulação, uma espécie de marca da 

razão pura no plano da sensibilidade. Blosser (1995) 20 oferece uma análise detalhada sobre a 

importância do sentimento de respeito na moral kantiana.  

Blosser afirma que, com o sentimento de respeito, Kant nos apresenta a ideia de um 

sentimento que todo ser racional possui pela lei moral. Kant, contudo, observa o comentador, 

parece se esforçar em muitas passagens de sua obra para deixar claro que esse sentimento não 

pode ser considerado móbil do agir moral. Nem o sentimento de respeito nem nenhum outro 

sentimento, como já deve ter ficado claro a partir da leitura das seções anteriores da presente 

dissertação. A despeito do sentimento de respeito ser uma espécie de marca da razão pura no 

plano da sensibilidade, ele não deixa de ser justamente isto: um sentimento. No entanto, em 

algum momento da discussão a respeito do sentimento de respeito, a metafísica kantiana parece 

ceder diante de uma rica descrição fenomenológica da afetividade moral, segundo Blosser. 

Nesse momento o sentimento de respeito aparece como um incentivo para a ação moral, uma 

vez que a vontade e a sensibilidade se encontram irremediavelmente relacionadas nos seres 

humanos. Toda a dificuldade aparece, portanto, quando tentamos entender esse pressuposto à 

luz do dualismo razão-emoção presente na obra de Kant. Por isso, Blosser afirma que não é 

claro qual é o status do sentimento de respeito na obra de Kant.  

 

Por um lado, (o sentimento de respeito) é descrito como uma resposta afetiva à 

determinação da vontade pela lei moral, como um efeito da vontade racional 

nas nossas emoções, como um incentivo prático, como um fundamento moral 

subjetivo da determinação da vontade. Isso sugere que ele seja da ordem dos 

fenômenos, pertencente à nossa natureza sensível. Por outro lado, ele é descrito 

                                                             
20 Conferir página 99 e seguintes. 
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como um sentimento “intelectual” e identificado à consciência da lei moral (um 

“fato da razão”). (...) Isso sugere que o sentimento moral seja algo da ordem 

noumênica (BLOSSER, 1995, p. 113) 21. 

 

Uma nota de rodapé, de autoria de Kant, em uma passagem da Primeira Seção da 

Fundamentação, demonstra o tipo de ambiguidade à qual Blosser se refere. Na passagem Kant 

afirma que o respeito 

 

não é um sentimento recebido por influência; é, pelo contrário, um sentimento 

que se produz por si mesmo através dum conceito da razão, e assim é 

especificamente distinto de todos os sentimentos do primeiro gênero que se 

podem reportar à inclinação ou ao medo. Aquilo que eu reconheço 

imediatamente como lei para mim, reconheço-o com um sentimento de respeito 

que não significa senão a consciência da subordinação da minha vontade a uma 

lei, sem intervenção de outras influências sobre a minha sensibilidade. A 

determinação imediata da vontade pela lei e a consciência desta determinação é 

que se chama respeito, de modo que se deve ver o efeito da lei sobre o sujeito e 

não a sua causa. O respeito é propriamente a representação de um valor que 

causa dano ao meu amor-próprio. É, portanto, alguma coisa que não pode ser 

considerada como objeto nem da inclinação nem do temor, embora tenha algo 

de análogo com ambos simultaneamente. O objeto do respeito é, portanto, 

simplesmente a lei, quero dizer aquela lei que nos impomos a nós mesmos, e, 

no entanto, como necessária em si. Como lei que é, estamos-lhe subordinados, 

sem termos que consultar o amor-próprio; mas como lei que nós nos impomos 

a nós mesmo, é ela uma consequência da nossa vontade e tem, de um lado, 

analogia com o temor, e, do outro, com a inclinação. (KANT, Gr, BA 16-17). 

 

Na passagem citada, Kant afirma que o sentimento de respeito não aparece como causa 

da subordinação da nossa vontade à lei moral. O sentimento de respeito emerge com a 

consciência da lei, essa consciência da lei acarreta a subordinação imediata da vontade à mesma, 

o sentimento de respeito seria então o efeito do conhecimento da lei prática em nós. Kant afirma 

então, que essa consciência causa um dano ao nosso amor próprio; falaremos mais sobre isso 

adiante. O que é importante agora é afirmar que algo que causa dano ao amor próprio, nunca 

pode ser objeto da inclinação, para Kant. A inclinação nos leva apenas àquilo que nos pode 

trazer prazer e felicidade. Kant chega a afirmar que, no que diz respeito à procura pela 

                                                             
21 No original em inglês: On the one hand, it is described as an affective response to the determination of the will 

by moral law, as an effect of rational willing on our emotions, as a practical incentive, as a subjective determining 

ground of the will. This suggests that it is something phenomenal, belonging to our affective nature. On the other 

hand, it is described as an “intellectual” feeling and identified with awareness of the moral law “a “fact of reason”). 

(…)This suggests that moral feeling is something noumenal”. 
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felicidade, o instinto é muito mais eficiente do que a razão. Nesse sentido também o temor nos 

afasta daquilo que pode nos causar dor ou desprazer. Contudo, logo em seguida, Kant afirma 

que somos nós que impomos a lei a nós mesmos; essa autoimposição da lei aparece como uma 

consequência da nossa vontade, afinal, nós podemos escolher ou não nos determinarmos a 

subordinar as nossas máximas subjetivas à lei moral. E é nesse sentido mais largo que o 

sentimento de respeito partilha algo em comum com o temor e a inclinação. 

Fica claro então que o problema do qual estamos tratando parece poder ser formulado a 

partir da seguinte observação: Kant pretende defender que a lei moral tem a capacidade de, por 

si mesma, determinar a vontade e, por consequência, todo agir moral. A despeito desse esforço 

do autor, outras passagens parecem sugerir que o sentimento de respeito possui sim algum papel 

a desempenhar na determinação da vontade. A partir daí nos colocamos a seguinte questão: 

existe alguma interpretação possível da filosofia moral kantiana que nos permita conciliar 

aquela “dimensão estética” (BLOSSER, 1995, p. 99) da moral com a afirmação de que a lei 

moral determina diretamente a vontade?  

Blosser sugere que a Lei Moral determina a vontade “diretamente, mas não 

imediatamente” (BLOSSER, 1995, p. 101). Isso quer dizer que a causalidade da Lei Moral é 

mediada por incentivos práticos.  

Blosser afirma que, a partir da leitura das principais obras morais de Kant, seríamos 

levados a concluir que a Lei Moral, por si mesma, em verdade não poderia servir imediatamente 

de incentivo, ou melhor, de causa eficiente, para a ação moral, ou seja, ela não seria capaz de, 

por si mesma, determinar a vontade à ação. Na realidade, seria a consciência que temos da Lei 

Moral que poderia servir à determinação da vontade e de incentivo para a moralidade. Devemos 

nos perguntar então pela natureza desta consciência que temos da Lei Moral. Blosser responde 

afirmando que encontramos em Kant algumas passagens nas quais ele iguala a consciência que 

temos da Lei Moral e o sentimento de respeito. Nesse momento, encontramos uma aparente 

contradição, uma vez que já afirmamos que nenhum sentimento, a princípio, poderia motivar a 

ação moral. Mas essa contradição é apenas aparente e nos damos conta disso no momento em 

que atentamos para o fato de que o sentimento de respeito não precede a consciência da lei, ele 

é a própria consciência da lei. Portanto, o sentimento de respeito não precisa ser pressuposto 

para que possamos entender como a razão pura se torna efetivamente prática. Nesse sentido, o 

sentimento de respeito opera como um fundamento determinante da vontade, mas ele não pode 

ser considerado como um sentimento que precede o conhecimento da lei moral e que tende a 

ela. 
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Mas de que tipo de fundamento determinante estamos falando? Para que possamos 

compreender melhor a ideia de Blosser, ainda é necessário expor mais um fator relacionado à 

origem do sentimento de respeito. Blosser afirma que, segundo Kant, a determinação da vontade 

pela razão prática tem um duplo efeito sobre a sensibilidade humana. Um tem caráter negativo 

e outro positivo. O negativo se refere a uma espécie de sofrimento que advém do golpe na 

presunção humana e no amor de si que ocorre quando a dimensão moral aparece para um 

sujeito. Mas deste sofrimento emerge algo muito positivo que é justamente o sentimento de 

respeito. Dessa experiência de auto-humilhação, surge um sentimento de autoelevação, quando 

percebemos que somos capazes de nos elevar acima de todas as determinações sensíveis e 

tomamos consciência da nossa liberdade, que podemos expressar aqui, em outras palavras, 

como consciência do fato de que podemos escolher não nos determinar por nossas inclinações 

naturais e, no lugar disso, podemos escolher nos determinar pelo dever. Que existe um lado 

negativo e um positivo, fica claro quando Kant afirma que o sentimento de respeito “causa dano 

ao meu amor próprio” (KANT, Gr, BA 16). Existe um quê de humilhação da natureza humana 

na consciência da lei. Porém, ao mesmo tempo, é daí que vem “todo respeito por uma pessoa” 

(KANT, Gr, BA 17), que constitui uma experiência de elevação.  

E é essa experiência de elevação que pode servir de incentivo, ou móbil, para a 

moralidade. Como é possível perceber, essa experiência não precede a moralidade, mas procede 

dela e a reforça. Blosser especula que o sentimento de respeito, ainda que não possa servir como 

fundamento determinante objetivo da moralidade, não obstante se encontra fortemente ligado a 

ela, podendo servir, pelo menos, como terreno moral subjetivo da determinação da vontade. 

Podemos encontrar essa ideia na Fundamentação quando Kant afirma que “nada mais resta à 

vontade que a possa determinar do que a lei objetivamente, e, subjetivamente, o puro respeito 

por esta lei prática” (KANT, Gr, BA 15).  

Pelo que foi exposto, fica claro que, para Kant, o sentimento de respeito está 

subordinado à consciência do dever. E o caráter dual desse sentimento, de auto-humilhação e 

autoelevação, exprime o fato de que, ainda que por sorte nossas inclinações naturais sejam boas, 

ou naturalmente conformes ao dever, e ainda que, já movidos pelo respeito ao dever, tenhamos 

aprimorado bastante estas boas inclinações, o dever sempre exige um algo mais. Auto-

humilhação e autoelevação são marcas constantes da sensibilidade prática de um ser racional 

finito. Ou seja, um ser natural, mas consciente do dever de ir sempre além da própria natureza. 

Fica claro então, que não há nenhuma dissonância entre o sentimento de respeito e a abordagem 

imperativa da ética. 
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2. A ética material dos valores de M. Scheler. 

Em seu livro O Formalismo na Ética e a Ética Material dos Valores, Scheler começa 

expressando concordância com a rejeição da ética de bens e propósitos feita por Kant. Mas, tão 

logo Scheler expressa tal concordância, aparece também uma primeira ressalva. Para Scheler, 

Kant rejeita corretamente toda ética de bens e de propósitos, à medida que bens e propósitos 

sejam apenas uma matéria sensorialmente desejada – e, por isso mesmo, apenas 

contingentemente desejada por este ou aquele sujeito. Porém, como veremos mais adiante, bens 

e propósitos podem ser tomados como suporte de uma matéria axiológica que escapa a toda 

contingência. Sendo assim, bens e propósitos podem ser correlatos de um juízo universalmente 

válido. 

Conforme Scheler avança em sua crítica do formalismo kantiano, ele expõe, 

concomitantemente, a sua teoria ética. Segundo Frings (2012)22, a teoria ética scheleriana 

constitui uma primeira tentativa de dar um fundamento fenomenológico para tal disciplina. O 

principal objetivo de Scheler era determinar a essência dos valores, apontando para seu papel 

na fundamentação da ética. Para isso, o autor precisa determinar, em um primeiro momento, 

que tipo de coisas são os valores e como temos acesso a eles. Nosso objetivo na presente 

dissertação é refazer esse percurso inicial com o autor.  

Analisemos primeiro os motivos pelos quais Scheler rejeita a ética de bens e de 

propósitos. Ele rejeita a ética de bens afirmando que, na experiência do senso comum (distinta 

da experiência fenomenológica), aquilo que consideramos bom ou mau varia de acordo com as 

contingências históricas, sociais, psicológicas ou biológicas. São consideradas boas, em um 

determinado período histórico, por exemplo, as ações que ajudam a promover e perpetuar o 

Estado (aqui o Estado é o bem em questão). Caso haja uma alteração na ordem social, alteram-

se também as ações que são consideradas boas.  

Scheler rejeita também toda ética de propósitos, caso se entenda o que determina 

essencialmente o propósito como o desejo por um fim específico, qual seja, a busca de prazer. 

A ética não pode ser, portanto, fundamentada em nenhum tipo de generalização de experiências 

sensíveis, sejam elas de natureza histórica, social, psicológica ou biológica. No entanto, recorrer 

ao formalismo logo após rejeitar esse tipo específico de materialidade foi um erro que Kant 

cometeu.  

                                                             
22 Conferir página 22. 
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O que está em jogo aqui é uma disputa acerca da noção de a priori. Destacamos que 

Scheler segue Kant ao anunciar que a ética, para escapar de todo tipo de contingências, deve 

consistir em algum modo de conhecimento a priori. Kant rejeitava a ideia de um a priori 

material, bem como a de uma intuição intelectual. Ele admitia apenas a existência da intuição 

sensível e do a priori formal. Não obstante, Scheler afirma que a fenomenologia nos permite 

pensar um a priori que não seja meramente formal. Trata-se do a priori objetivo. Nas palavras 

de Wojtyla, o a priori é “objetivo em relação ao conteúdo da intuição e a priori em relação ao 

caráter imediato da consciência” (WOJTYLA, 1993, p. 19). Podemos dar uma descrição mais 

detalhada do a priori objetivo scheleriano ao analisarmos os critérios que o definem. 

 

2.1.Os critérios (características definidoras) do a priori scheleriano. 

Scheler passa grande parte do segundo capítulo do Formalismus estabelecendo os 

critérios do que entende por a priori. Ele divide sua exposição do referido conceito em oito 

partes. Cada uma apresenta um critério que caracteriza o conceito e que sempre aparece 

precedido por uma crítica ao conceito kantiano de a priori. Nessa seção acompanharemos o 

autor, expondo cada um dos seus critérios definidores do a priori bem como suas críticas a 

Kant23. Para Scheler, assim como para Kant, o a priori é definido em termos de independência 

em relação aos conteúdos sensíveis.  

Primeiro critério. O a priori é definido pelo autor como unidades ideais de sentido, que 

nos são dadas enquanto conteúdos intuitivos imediatos. Para entender isso, é importante 

ressaltar que Scheler distingue a intuição fenomenológica da experiência natural ingênua e da 

visão científica do mundo. A experiência fenomenológica é um tipo de experiência mais 

fundamental, que nos dá acesso às essências, ou, segundo a nomenclatura scheleriana, aos fatos 

fenomenológicos – os fatos puros. Para se ter acesso a esses fatos, deve-se excluir do dado 

intuitivo todo tipo de construção por parte do sujeito que o intui e todo tipo de acréscimo por 

parte dos objetos do mundo natural aos quais essas unidades de sentido são aplicáveis. Quando 

Scheler afirma que devemos deixar de lado todo tipo de construção, o autor se refere inclusive 

aos juízos de realidade ou ilusão. Por exemplo, podemos nos enganar acreditando que um 

animal na beira da estrada está vivo quando na realidade ele está morto. Contudo, a essência 

que foi intuída, a essência “vida”, foi intuída como um todo e de maneira adequada, mesmo que 

                                                             
23 Cabe ressaltar que Scheler possui uma leitura psicologizante de Kant em geral e do a priori kantiano em 

particular que poderia ser discutida, mas este não é nosso propósito atual. 
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no plano sensorial (ou do objeto sensorial ao qual as essências se aplicam) se trate de uma 

ilusão. Nas palavras de Scheler: 

 

Nós designamos como “a priori” todas aquelas unidades ideais de sentido e 

proposições ideais, livres de qualquer tipo de influência dos sujeitos que as 

pensam, e da natureza real desses sujeitos, que, na ausência de qualquer tipo de 

influência dos objetos aos quais elas são aplicáveis, se dão a nós por meio de 

um conteúdo intuitivo imediato (SCHELER, 1980, p. 67)24. 

 

 Especificamente sobre o caso da intuição da essência vida a partir de um caso de ilusão, 

ele comenta: o “‘Quê’ que é dado não pode ser dado em maior ou menor grau – assim como 

nós podemos ‘observar’ com maior ou menor precisão um objeto” (SCHELER, 1980, p. 68)25. 

Concluímos então que tal fato puro – a essência intuída “vida” – não tem relação direta 

com a realidade do objeto observado, com os fatos do mundo natural, a verdade ou a falsidade 

da observação, ou com o sujeito que o intui. O que é dado na experiência fenomenológica não 

pode apresentar maior ou menor grau de exatidão, não pode ser avaliado em termos de 

verdadeiro ou falso, adequado ou não à realidade do mundo natural. Ao contrário do objeto 

natural que pode ser observado com maior ou menor exatidão. É nesse sentido que não há 

acréscimo por parte do objeto natural, pois o fato fenomenológico puro não é extraído dele.  

Os dados a priori também não dependem de nenhum tipo de interpretação formal ou 

lógica das proposições ou dos atos de julgamento que a eles correspondem. De fato, para 

Scheler, as proposições ideais da experiência fenomenológica sempre encontram seu 

preenchimento no dado a priori e não é válida uma tentativa de abstrair uma estrutura formal 

desse conteúdo puro. Scheler afirma que verdadeiro, neste sentido, quer dizer correspondente 

aos fatos a priori, ou seja, aos fatos fenomenológicos. Afirmação esta que faz quase que de 

passagem, em uma nota de rodapé que reproduzo a seguir: “Aqui também verdade significa 

‘correspondência com os fatos’, mas apenas com os fatos que são eles mesmos a priori. E as 

                                                             
24 No original em alemão: “Als <<Apriori>> bezeichnen wir alle jene idealen Bedeutungseiheiten und Sätze, die 

unter Absehen von jeder Art von Setzung der sie der sie denkenden Subjekt und ihre realen Naturbeschaffenheite 

und unter Absehen von jeder Art von Setzung eines Gegenstandes, auf den sie anwendbar wären, durch den gehalt 

einer unmittelbaren Anschauung sur Selbstgegebenheit Kommen”. 
25 No original em alemão: “<<Was>>, dass sie gibt, kann nicht mehr oder weniger gegeben sien – so wie wir einen 

Gegenstand genauer und weniger genau etwa <<beobachten>> Können”. 
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proposições são ‘verdadeiras’ a priori, porque os fatos nos quais elas encontram seu 

preenchimento são dados a priori” (SCHELER, 1980, p. 68)26. 

A crença que Scheler atribuía a Kant, de que o a priori dependia da forma de tais 

proposições ou da forma dos juízos a elas correspondentes, também estaria equivocada. Neste 

ponto, Scheler critica Kant por ter chegado à conclusão de que a forma dos juízos – expressa 

nas suas categorias e nas leis funcionais do pensamento – é o próprio a priori, acusando-o de 

psicologizar o a priori, uma vez que a forma dos juízos não revela o que há de essencial nas 

coisas, mas adiciona algo da ordem do sujeito aos objetos da experiência. 

Segundo critério. Scheler afirma que a filosofia que tem por base o método 

fenomenológico pode ser considerada empírica de certa forma. Scheler afirma isso porque 

defende que sua filosofia se baseia na experiência e nos fatos da experiência. Mas não estamos 

falando da experiência natural ou científica do mundo, tampouco falamos de fatos enquanto 

construtos psicológicos ou como algo pré-definido pelo pensamento. Nos referimos à 

experiência fenomenológica e aos fatos puros. O contraste, afirma Scheler, não se estabelece 

entre a experiência no sentido da experiência natural e as condições de possibilidade desta 

experiência (como ocorre no idealismo transcendental de Kant), mas entre dois tipos diferentes 

de experiência: a experiência fenomenológica pura e imediata e a experiência condicionada e 

mediada pelo mundo natural, pelos dados sensoriais e pelos atos do pensamento. É este último 

contraste que devemos levar em consideração quando nos perguntamos sobre a diferença entre 

o a priori e o a posteriori. A grande dificuldade da teoria ética scheleriana seria esclarecer a 

relação entre esses dois tipos de experiência. 

Terceiro critério. Scheler acredita que Kant errou ao igualar o a priori ao formal. Este 

erro está na base do formalismo ético kantiano. Scheler afirma que a oposição entre o a priori 

o a posteriori não é equivalente à oposição entre o formal e o material.  

A primeira distinção, entre o a priori e o a posteriori, é absoluta. Isso quer dizer que ela 

é fundada nos conteúdos materiais que preenchem os conceitos e as proposições das 

experiências, respectivamente, fenomenológica e natural. A segunda distinção, entre o formal 

e o material, não é absoluta, mas relativa, e diz respeito à universalidade dos conceitos e das 

proposições.  

                                                             
26 No original em alemão: “Auch hier ist Wahrheit <<Übereinstimmung mit Tatsachen>>; nur mit Tatsachen, die 

selbst <<a priori>> sind. Und die Sätze sind a priori <<wahr>>, weil die Tatsachen, in denen sie Erfüllung finden, 

<<a priori>> gegeben sind.  
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Segundo Scheler (1980)27, as proposições da lógica pura e da aritmética, por exemplo, 

são igualmente a priori. Tanto seus axiomas quanto os teoremas. Isso não nos impede de afirmar 

que os axiomas são formais em relação aos teoremas, ou que os teoremas são materiais em 

relação aos axiomas, pelo fato de serem os axiomas mais genéricos do que os teoremas. Na 

proposição “Não é o caso que A é B e A não é B” distinguimos um fato fenomenológico: o ser 

e o não ser de alguma coisa não podem ser o caso ao mesmo tempo. Logo, tal proposição é 

verdadeira em função de um conteúdo a priori da intuição. No âmbito da distinção entre o 

formal e o material, tal proposição pode ser indiscriminadamente aplicada a quaisquer objetos 

e por isso tal proposição é formal, embora tenha um conteúdo material a priori. Portanto, tal 

proposição é formal não por estar fundada aprioristicamente – no fato fenomenológico que nega 

a coexistência do ser e do não ser de um objeto –; ela é formal porque qualquer objeto pode 

ocupar o lugar de A e de B na proposição.  

Por outro lado, podemos também distinguir uma forma lógica e um conteúdo material 

em todo campo do a posteriori. Para Scheler, toda proposição é formada por sujeito, verbo de 

ligação e predicado, ou seja, uma forma ou estrutura, e um “quê” material que é dado nessa 

relação. Nesse ponto, contudo, ele não se estende. Afirma apenas que: 

 

em toda proposição que é válida apenas a posteriori, ou seja, que é verificável 

apenas através dos fatos da observação, é possível distinguir uma “forma 

lógica” e um “conteúdo material”, por exemplo, que ela possui uma constituição 

frasal composta por sujeito, predicado, cópula e um quê que é enformado por 

essa “forma”. Em outras palavras, a oposição “formal-material” atravessa a 

oposição “a priori - a posteriori”, mas, de maneira nenhuma, coincide com ela 

(SCHELER, 1980, p. 73)28. 

 

Quarto critério. O erro abordado no terceiro critério, a identificação do a priori com o 

formal e do a posteriori com o material, está intimamente relacionado com outro erro kantiano, 

de acordo com Scheler. O autor acusa Kant de ter identificado o material com o sensível e o a 

priori com o que é “adicionado” a este conteúdo sensível pelo pensamento. Nesse ponto, Scheler 

identifica um grave erro teórico expresso na colocação do problema por Kant.  

                                                             
27 Conferir página 72. 
28 No original em alemão: “Andererseits lässt sich auch in jedem Satze, der nur a posteriori gilt, also nur durch 

Tatsachen der Beobachtung erfüllbar ist, seine <<logische Form>> und sein <<materialer Gehalt>> unterscheiden, 

z.B. dass er die Konstitution eines Satzes, ein Subjekt, Prädikat, Kopula, an sich hat, und was in diesen 

<<Formen>> formiert ist. Das heist aber: Der Gegensatz <<formal-material>> schneidet den Gegensatz <<a 

priori-a posteriori>>, fällt also in keinem Sinne mit ihm zusammen. 
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Kant coloca seu problema fazendo as perguntas: “o que pode ser dado ao sujeito?” e 

“como os objetos podem ser dados ao sujeito?”. Ou seja, tentando identificar as condições de 

possibilidade dos objetos da experiência sensível. Para Scheler, seria um erro perguntar o que 

pode ser dado ao sujeito no lugar de simplesmente perguntar o que é dado ao sujeito. Assume-

se, a partir desse modo de colocar o problema, que nenhum objeto pode ser dado na falta dos 

órgãos sensoriais ou do estímulo sensorial correspondente a uma determinada sensação. Um 

sujeito não pode ver uma cor sem os olhos ou ouvir um som quando é surdo, ou sentir o gosto 

de algo quando não há nada o que comer. O que pode ser dado é aquilo que afeta a nossa 

sensibilidade e que depende de um estímulo sensorial para existir. Respondendo à pergunta 

pelo que pode ser dado, responder-se-ia também à pergunta pelo que é dado, uma vez que o que 

é dado estaria confinado aos limites do que pode ser dado, tal como definido pela estrutura da 

sensibilidade. Uma vez que tenhamos cometido este erro, afirma Scheler, somos levados a 

acreditar que todos os elementos da experiência que não estão contidos nas sensações são 

adicionados a ela por uma atividade do pensamento.  

Opondo-se a essa maneira de colocar o problema, Scheler afirma que devemos nos 

perguntar apenas pelo que é dado. Mais especificamente, o que é dado na relação intencional. 

Tanto o sujeito que realiza o ato intencional quanto o objeto e as funções sensoriais são 

condições não intencionais da relação intencional, portanto, não pertencem à pergunta pelo que 

é dado. É apenas na direção da relação intencional que podemos responder a essa pergunta. 

Scheler ilustra esta relação com o exemplo da percepção de um cubo: 

 

(Quando) Eu pergunto, por exemplo: O que é dado quando eu percebo um cubo 

material corpóreo, é um erro fundamental responder que a “visão perspectiva 

do cubo” ou a “sensação” do mesmo é dada. O que é “dado” é o cubo como um 

todo – não dividido em “lados” ou “perspectivas” – como uma coisa material 

de uma unidade espaço-formal. O fato de que o cubo é apenas visualmente dado 

e de que os elementos visuais dos conteúdos da percepção correspondem apenas 

aos elementos vistos de uma parte do cubo, nada disso é “dado” – assim como 

a composição química do cubo não é “dada” (SCHELER, 1980, p. 74 e 75)29. 

 

                                                             
29 No original em alemão: “Frage ich z.B.: Was ist gegeben, wenn ich einen körperlichen materiallen Würfel 

wahrnehme, so ist die Antwort, es sei gegeben <<die perspectivische Seitenensicht>> oder gar <<die 

Empfindungen>> dieser, eine grudirrige. <<Gegeben>> ist hier der Würfel als ein ganzes – nach irgendwelchen 

<<Seiten>> oder gar <<Ansichten>> ungeteiltes – materielles Ding einer bestimmten räumlichen Formeiheit. Dass 

faktisch der Würfel nur visuell gegeben ist, dass weiter visuelle Elemente im Gehalt der Wahrnehmung nur solchen 

Punkten des Sehdinges entsprechen, die seine perspektivischen Seitenensicht angehören, davon ist keine Spur 

<<gegeben>> - so wenig wie die Chemische Zusammensetzung des Würfelinnern <<gegeben>> ist”. 



48 
 

Como fica claro, a partir da passagem citada, o dado, nesse caso, é o cubo como um 

todo. Scheler se opõe à ideia de que o dado, no caso da percepção de um cubo, é apenas um 

lado do cubo sensorialmente acessível. Se isso fosse verdade, o cubo como um todo jamais me 

seria dado, pois é impossível perceber todos os lados de um cubo ao mesmo tempo. Para formar 

o conceito de cubo, eu dependeria então de uma atividade de síntese que a minha razão apenas 

seria capaz de operar. Ideia com a qual Scheler não concorda.  

No campo da ética, especificamente, a identificação do apriorismo com o formalismo 

apresenta mais um problema. O formalismo kantiano é o correlato de uma ênfase “exclusivista” 

na razão humana, em oposição às diversas dimensões da faculdade da intuição. Mesmo no caso 

da ética, Kant teria reduzido a vontade pura à razão prática. Este erro, Scheler admite, aparece 

muito antes de Kant. Desde os gregos, a razão é pensada em oposição à sensibilidade. Para 

Scheler, entretanto, a razão designa apenas o lado lógico do espírito. Para o autor, o espírito 

humano possui também uma vida emocional que deve ser levada em consideração e que, no 

caso da ética, é a dimensão mais importante. Scheler rejeita a ideia de que os atos intencionais 

que estão na base da nossa relação com os valores dependam da cognição, do pensamento 

objetivo ou da razão. Os elementos emotivos humanos possuem conteúdos a priori que diferem 

dos conteúdos a priori da cognição. Todos os atos intencionais do espírito possuem leis próprias 

e conteúdos a priori. As leis da lógica, que regem a cognição, não se aplicam aos atos 

intencionais da dimensão emotiva do espírito.  

Conseguimos, com o que foi dito até agora, começar a conceber a possibilidade de uma 

ética material e a priori ao mesmo tempo. Temos, para isso, que considerar que o espírito 

humano não é exaurido na dicotomia razão versus sensibilidade, na qual a razão designa o 

pensamento lógico e a sensibilidade designa o caos das sensações.  

 

É apenas a partir da abolição total do antigo preconceito segundo o qual o 

espírito é exaurido na oposição entre “razão” e “sensibilidade”, ou de que 

qualquer coisa deve estar subordinada a uma ou a outra que se torna possível 

uma ética material a priori. Esse dualismo infundamentado, cujas implicações 

levaram a negligenciar e a interpretar erroneamente as propriedades peculiares 

de uma classe inteira de atos, deve ser completamente banido da filosofia 

(SCHELER, 1980, p. 83)30. 

                                                             
30 No original em alemão: “Nur eine endgültige Aufhebung des alten Vorurteils, dermenschliche Geist sei turch 

den Gegensatz von <<Vernunft>> und <<sinnlichkeit>> irgendwie erschöpft oder es müsse sich alles unter das 

eine oder das andere bringen lasssen macht den Aufbau einer a priori materialen Ethik möglich. Dieser 

grundfalsche Dualismus, der geradezu zwingt, die Eigenart ganzer Aktgebiete zu übersehen oder zu missdeuten, 

muss in jedem Betrachte von der Schwelle der Philosophie verschwinden”. 
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Assim, se opondo ao formalismo kantiano, Scheler admite um apriorismo emotivo. 

Scheler reivindica uma ética emotiva em oposição a uma ética racional.  

Quinto critério. Scheler rejeita dois princípios que, segundo ele, são característicos do 

a priori kantiano.  De acordo com o primeiro princípio, o a priori equivale a uma espécie de 

atividade de síntese espontânea, do entendimento ou da razão prática, que atua organizando o 

caos que nos é dado pelas sensações e que é incognoscível para nós anteriormente a essa síntese. 

Mas Scheler afirma que igualar o a priori a uma atividade racional organizadora ou sintetizadora 

constitui uma explicação meramente construtivista do a priori, que o refere à “construção” da 

objetividade em geral, tanto teórica quanto prática. Scheler chega a afirmar que esse erro foi o 

preço que Kant pagou por ter assumido cegamente a noção humeana de natureza, como um 

amontoado desordenado de impressões, e a noção hobbesiana de homem e sociedade, como um 

campo de batalha de paixões e interesses individuais.  

 Scheler afirma que a ética kantiana, em particular, sofreu grande prejuízo com a tomada 

do modelo de homem hobbesiano. Kant concluiu que o homem, separado da razão prática, é tal 

qual um animal, resumido ao funcionamento mecânico de sua natureza. Sem essa noção de 

homem, a razão prática enquanto atividade organizadora dessa natureza caótica se tornaria 

obsoleta.   

 O segundo princípio rejeitado por Scheler diz respeito a uma atitude de desconfiança e 

de medo com relação à natureza e ao que, segundo Kant, me é dado através das impressões 

sensíveis. Aparece aqui uma visão hostil da natureza, segundo a qual a natureza deve ser 

controlada. A natureza se apresenta como hostil e caótica, portanto ela deve ser controlada e 

“enformada” pelo entendimento humano. Não só Kant, segundo Scheler, mas a modernidade 

de um modo geral, é permeada por essa atitude de desconfiança com relação ao mundo. Essa 

necessidade de subjugar a natureza aparece na atividade “criadora de leis” que é o a priori 

kantiano.  Mesmo a vontade, na ética kantiana, serviria a este propósito. A vontade seria capaz 

de controlar o que de outro modo seriam os impulsos caóticos e presumivelmente destrutivos 

da natureza humana. Scheler afirma, a partir daí, que a interpretação formalista do a priori tal 

como ela aparece na filosofia kantiana representa o ápice de um “efeito psicológico” causado 

por essa atitude perante o mundo. Scheler parece insinuar que essa interpretação do a priori 

possui uma origem histórica.  
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Scheler, por sua vez, adota outra atitude frente à natureza. Ele defende uma atitude de 

amor, de confiança e de devoção ao mundo. Assim, sua noção de a priori não incorpora 

nenhuma atividade organizadora da razão, nenhuma desconfiança com relação à sensibilidade. 

O a priori scheleriano só é a priori à medida que é fundado, ou encontra seu preenchimento, em 

conteúdos essenciais. E sua cognição ocorre através de atos especiais de natureza 

fenomenológica.  

Sua noção de a priori, afirma Scheler, também permite distinguir entre a cognição dos 

valores e os julgamentos e comportamentos morais, enquanto o a priori kantiano não nos 

permitiria estabelecer uma distinção satisfatória entre o conhecimento do bem e a sua 

realização. Scheler parece entender que a perspectiva ética kantiana não diferencia 

suficientemente o conhecimento do bem do agir moral porque seria o próprio conhecimento do 

bem o móbil da ação moralmente correta. Tanto o conhecimento do bem como o agir moral 

dependeriam de uma mesma faculdade cognoscitiva de natureza racional – a vontade seria 

apenas a faculdade cognitiva que “se faz” prática. Já na perspectiva ética scheleriana, a cognição 

dos valores dependeria de um ato emocional-cognoscitivo – intuição afetiva –, no qual os 

valores nos são dados. Esse conhecimento não é suficiente para nos motivar a agir, mas é o 

fundamento de todo comportamento moral. A esse ato emocional-cognoscitivo se dirige um ato 

volitivo – a aspiração – e é este ato que leva o sujeito à ação. Falaremos mais sobre a aspiração 

no final deste capítulo.  

Desse modo, o a priori scheleriano aparece como conteúdo intencional acessado pelo 

conhecimento moral, de caráter essencialmente intuitivo. Enquanto o a priori kantiano 

apareceria apenas enquanto uma expressão de atividades formadoras da razão prática, que 

levariam também aos julgamentos e comportamentos morais.  

Sexto critério. O sexto critério consiste na leitura scheleriana da abordagem 

transcendental do a priori, que teria como consequência a identificação do a priori com signos 

utilizados para designar e organizar as aparências das coisas do mundo natural. Isso porque é 

inconcebível uma atividade do pensamento que seja capaz de prescrever leis para a natureza. 

Tudo que podemos fazer são sistemas de signos para designar e organizar as aparências. Assim, 

segundo Scheler (1980) 31, o a priori kantiano permanece vazio e arrisca transformar a filosofia 

em uma “sabedoria das palavras”. 

                                                             
31 Conferir páginas 90 e 91.  
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Segundo Scheler, a interpretação transcendental do a priori tem uma segunda 

consequência, ela é responsável pela ideia de que existe uma parte da realidade que permanece 

oculta e inatingível para nós. A atividade formadora do a priori deixa algo de fora, que Kant 

nomeia de “coisa em si”. Nossa experiência se encontra, então, restrita ao mundo das 

aparências. Para Scheler, em oposição a isto, o conteúdo essencial a priori faria com que a 

suposta diferença entre “coisa em si” e aparência desaparecesse. O conteúdo essencial a priori 

faz com que o mundo se abra diante de nós, revelando o ser e não o escondendo.  

Sétimo critério. Scheler afirma que Kant realiza uma interpretação subjetivista do a 

priori. O sétimo critério consiste numa crítica dessa interpretação. Scheler afirma que esse 

subjetivismo aparece de diferentes maneiras ao longo da obra de Kant; salienta, ainda, que deve 

ser feita uma separação do verdadeiro apriorismo de todo subjetivismo. Esse subjetivismo diria 

respeito à tentativa de Kant de reduzir o conceito de a priori à ideia de necessidade e de 

reconhecer nela um critério do a priori. Devemos nos concentrar então na análise da ideia de 

necessidade.  

Existem dois critérios fundamentais para que algo seja considerado necessário na visão 

scheleriana. Em primeiro lugar, esse algo deve ser uma proposição, na medida em que 

“necessidade” expressa a relação lógica entre premissas e conclusão. Fatos sensíveis também 

podem ser considerados necessários, mas apenas em sentido derivado, à medida que eles se 

adequem a proposições e à relação lógica entre proposições do tipo mencionado. Em contraste 

com esse primeiro critério da necessidade, Scheler afirma que o a priori é dado nos conteúdos 

materiais da intuição fenomenológica. Elimina-se, assim, a possibilidade de um conteúdo a 

priori se dar por qualquer forma de intelecção lógica. Isso quer dizer que aquele primeiro 

critério de necessidade não pode ser aplicado ao a priori scheleriano, uma vez que o a priori não 

diz respeito à forma das proposições ou às relações lógicas.  

Em segundo lugar, deve ser o caso que o oposto de algo seja impossível para que esse 

algo seja considerado necessário. Ou seja, o segundo é um critério de necessidade negativo. No 

que diz respeito a este segundo critério, podemos afirmar que o a priori sempre tem um caráter 

positivo, nunca negativo, pois ele sempre encontra seu preenchimento em conteúdos materiais 

essencialmente anteriores às proposições. E todas as proposições que dele derivam são 

verdadeiras, não por conta das operações formais empregadas na derivação, mas porque elas 

carregam o mesmo conteúdo material objetivo. A evidência a priori não é, portanto, dependente 

da noção de necessidade. O que ocorre é precisamente o contrário disto, afirma Scheler. 
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Scheler afirma que Kant assume essa ideia de necessidade subjetivista e pensa o a priori 

a partir dela, o que acarreta, consequentemente, uma visão subjetiva da necessidade. Kant 

estaria preocupado com as interconexões lógicas válidas para o sujeito, existentes entre as 

representações dos objetos e da realidade como um todo, não com a realidade em si mesma. 

Caso se trate de lidar com a necessidade objetiva, chegamos à conclusão de que algo é 

necessário quando sua verdade está fundada em um fato material conhecido aprioristicamente.  

Oitavo critério. O último equívoco a respeito do que significa o conceito de a priori 

refere-se à sua relação com as ideias de inato e adquirido. Os conceitos de inato e adquirido, 

segundo Scheler, são constantemente assimilados aos conceitos de a priori e a posteriori. O 

autor ressalta que inato e adquirido são conceitos relacionados à causalidade genética. Esses 

termos só fazem sentido quando aplicados às ciências biológicas e não possuem papel algum a 

desempenhar na discussão acerca da intuição filosófica.  

Esse ponto se torna relevante, segundo Scheler, pois Kant parece operar uma fusão entre 

a ideia do a priori e o conceito daquilo que é inato. Isso porque o a priori kantiano diz respeito 

a uma “forma de atividade da razão”. Por isso, seríamos levados a concluir que ao obter 

hereditariamente a razão, herdaríamos também a capacidade para o a priori. Mas, para Scheler, 

o a priori não se resume a uma capacidade formadora da razão humana. O a priori apresenta ao 

sujeito um conteúdo novo, material e objetivo, completamente independente dele. É claro, 

afirma Scheler, que para ser capaz de ter qualquer tipo de intuição filosófica, algumas condições 

inatas ou adquiridas se fazem necessárias. Se eu não possuo a visão, por exemplo, eu nunca vou 

ter a intuição da cor vermelha. O que não quer dizer que a intuição da cor vermelho se reduza 

à minha capacidade visual.  

No caso da ética, esse ponto é especialmente relevante, pois, assumindo os pressupostos 

kantianos, todos os seres racionais são capazes de reconhecer o que é moralmente correto da 

mesma forma. Contudo, Scheler afirma que tradição, autoridade, educação e outros fatores 

podem acrescentar algo a esse quadro, como veremos ao longo deste capítulo. 

 

2.2.A concepção scheleriana dos valores.  

Após examinar os critérios schelerianos do a priori, observamos que o autor defende a 

existência de um a priori material; de fato, uma de suas principais críticas a Kant se dirige ao 
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caráter puramente formal que este conferiu ao a priori. Cabe analisar agora a que tipo de 

conteúdo material Scheler se refere. 

Scheler acredita que a ética se baseia em um tipo específico de conteúdo material e pode 

prescindir do formalismo em sua fundamentação. Prescindindo do formalismo, ela deve basear-

se na experiência. Mas de que tipo de experiência estamos falando? Não estamos nos referindo 

à experiência indutiva, na qual estão fundamentadas as ciências naturais. Se fosse este o caso, 

Scheler não seria capaz de eliminar da ética toda contingência. Recorrendo ao método 

fenomenológico, contudo, Scheler encontra a solução para este problema. Ao empregá-lo, 

tomamos conhecimento de um outro tipo de experiência, que não é a experiência natural do 

mundo; trata-se da experiência fenomenológica. Esta nos coloca em contato com uma 

materialidade que difere essencialmente dos elementos sensoriais da experiência. Trata-se de 

conteúdos materiais a priori aos quais temos acesso por meio de atos intencionais do espírito. 

Os conteúdos materiais a priori, reivindicados por Scheler como fundamento da ética, são os 

valores. E a intuição afetiva é o ato intencional – ou a forma de intuição fenomenológica – que 

nos coloca em contato com eles. Esse ato constitui uma espécie de percepção afetiva à qual o 

valor é imediatamente dado.  

A intuição afetiva é um ato emocional-cognoscitivo. Ela encontra sua condição de 

possibilidade num outro estrato de atos do espírito humano, que são os atos fundamentais de 

amor e ódio.  

 

Precisamente com estes atos estreita-se o contato mais imediato e apropriado 

com o valor, e só como consequência de tal contato esse valor se nos manifesta 

cognoscitivamente na percepção afetiva intencional. No amor e no ódio, o valor 

ainda não se manifesta cognoscitivamente, mas é sobretudo e mais 

propriamente experimentado (WOJTYLA, 1993, p. 22).  

 

Amor e ódio são atos emocionais fundamentais e espontâneos do espírito humano em 

direção ao mundo. Essa relação emocional com o mundo precede tanto a intuição emocional 

dos valores quanto o conhecimento lógico-racional do mundo natural. Amor e ódio fornecem 

as bases de todos os outros atos que nos põem em relação com os valores e com as essências 

do mundo natural. Nesse sentido, compreendemos a afirmação de Dupuy, segundo a qual a 

característica fundamental do espírito humano na obra de Scheler é a abertura para o mundo. 

Nas palavras de Dupuy: 
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Se os atos de conhecimento dos valores e de sua ordem – como, aliás, para 

Scheler, todos os atos de conhecimento, repousam sobre a intencionalidade 

primeira do amor, isto quer dizer ademais que, não é possível para a consciência 

se apropriar de seu objeto se não por meio de um movimento que é, ele mesmo, 

como uma réplica distante do movimento de onde procede o ser mesmo de tal 

objeto e pelo qual este ser não cessa de ser reafirmado (DUPUY, 1959, p. 488)32. 

 

O amor não constitui, portanto, o ato de conhecimento dos valores propriamente, mas 

um ato de abertura do espírito humano para os mesmos; o ódio, por sua vez, constitui um ato 

de fechamento do espírito para os valores e para a ordem objetiva dos valores. 

Para Scheler, Kant identificou erroneamente bens e valores. Segundo a leitura 

scheleriana, os valores seriam, para Kant, abstraídos daquilo que um sujeito experimenta na 

ausência ou na presença de um bem. Segundo Blosser, essa leitura de Scheler é baseada no 

entendimento deste último de que Kant, no que diz respeito às emoções, assumia uma 

“antropologia hedonista” (BLOSSER, 1995, p. 106), ou seja, Scheler acreditava que Kant 

possuía uma concepção hedonista do desejo humano. Kant assumia que os seres humanos 

naturalmente não desejavam nada além de prazer e essa natureza era impossível de ser 

modificada por completo. Nenhum ser humano é capaz de alterar completamente o curso de 

suas inclinações naturais. A única coisa que poderia libertar o ser humano destas inclinações – 

não por ser capaz de eliminá-las, mas por ser capaz de subjugá-las –, seria a determinação da 

vontade pela Lei Moral. Scheler admite que Kant nunca realizou um estudo aprofundado a 

respeito do sentimento de prazer, mas ele afirma que podemos concluir, a partir da leitura da 

obra de Kant, que, na visão deste último, o fato de alguma coisa possuir um valor implica um 

sujeito que atribui tal valor a esta mesma coisa por meio de um juízo, e este juízo ocorre quando 

a referida coisa afeta o organismo psicofísico do sujeito causando um estado de prazer ou 

desprazer sensorial.  

Scheler nega essa concepção de valor. Uma ética material dos valores, contudo, só pode 

ser sustentada se o pressuposto kantiano acima mencionado puder ser mostrado como errôneo. 

O primeiro passo de Scheler na fundamentação de sua ética material de valores será provar que 

                                                             
32 No original em francês: “Si les actes de connaissance des valeurs et de leur ordre - comme d'ailleurs pour Scheler 

tous les actes de connaissance, reposent sur l'intentionnalité première de l'amour, c'est, ajoutons-le, qu'il n'est 

possible à la conscience de s'emparer de son objet qu'à la faveur d'un mouvement qui est en elle comme une 

rèplique lointaine du mouvement d'où procède l'être même de cet objet et par lequel cet être ne cesse d'être 

affirmé”. 
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os valores são independentes com relação aos bens e aos propósitos e, mais além, que os valores 

representam a condição a priori dos bens e dos propósitos.  

Portanto, a questão principal, para Scheler, é a seguinte: “Existe uma ética material que 

é, ao mesmo tempo, ‘a priori’ no sentido de que suas proposições são evidentes e não podem 

ser provadas ou refutadas nem por meio de observação nem por indução? Existe uma intuição 

ética material?” (SCHELER, 1980, p. 67)33.  

Devemos nos perguntar então: que tipos de coisas são os valores para Scheler? Mas, 

antes de nos dizer o que os valores são, Scheler nos diz o que eles não são. O autor nos diz que 

os valores não devem ser referidos a objetos que possuem poderes, capacidades ou disposições 

de causar em seres desejantes certos estados de sentimentos, que seriam “sensações de valor”; 

se este fosse, de fato, o caso, os valores seriam os efeitos subjetivos de nossas relações com os 

objetos e Kant estaria correto em afirmar que toda ética que não fosse puramente formal seria 

empírica ou indutiva, pois os valores dependeriam dos efeitos que esses poderes, capacidades 

ou disposições teriam em nós. Aprofundando-se um pouco mais nesta discussão, Scheler afirma 

que a hipótese de que existe nos objetos o poder de causar “sensação de valores” poderia ser 

interpretada de duas maneiras: ou esses poderes equivaleriam a propriedades axiológicas 

independentes dos sujeitos, ou esses poderes equivaleriam a aspectos dos objetos já estudados 

pelas ciências naturais que, em contato com a sensibilidade dos sujeitos, produziriam tais 

“sensações de valores”. Scheler refuta as duas interpretações. Admitir a existência de “poderes 

axiológicos” equivaleria a admitir a existência de um certo X e a significância de X seria dada 

pelo próprio efeito que esse X deveria explicar, as “sensações de valor”. Para Scheler, isso seria 

um mero artifício. Por outro lado, se tomarmos os valores por simples casos especiais de efeitos 

sobre sujeitos sensíveis dos poderes naturais atribuídos pelas ciências naturais aos objetos, 

encontraríamos outra afirmação falsa, pois tais poderes de produzir sensação de valores não 

parecem existir nas coisas do mundo natural, uma vez que sua existência não é comprovada, 

nem mesmo apontada, pelos estudos da ciência dura.  

Tendo sido descartadas essas duas interpretações da hipótese de que existe nos objetos 

naturais algum poder de causar em nós “sensações de valores”, quais sejam: aquela que afirma 

que os valores dependeriam de “poderes axiológicos” dos objetos do mundo natural e aquela 

que afirma que os valores seriam meros efeitos subjetivos de poderes, capacidades ou 

                                                             
33 No original em alemão: “Gibt es eine materiale Ethik, die gleichwohl ‘a priori’ ist in dem Sinne, dass ihre Sätze 

evident sind und durch Beobachtung und Induktion weder nachweisbar noch widerlegbar? Gibt es materiale 

ethische Intuitionen?” 
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disposições presentes nos objetos (que seriam da mesma ordem daquelas características objetais 

estudadas pelas ciências naturais); descartadas então essas duas interpretações, devemos ficar 

atentos para não confundir essa hipótese com o fato, afirmado por Scheler, de que existe nas 

coisas uma disposição para ser suporte de valor. E é através do suporte que apreendemos o 

valor – o que não significa que o suporte tenha o poder de causar em nós “sensações de valor”. 

A disposição para ser suporte de valor não é uma disposição dos objetos físicos, prévia e 

independente da intencionalidade do espírito ou do corpo vivo. Ela só existe na relação com um 

sujeito capaz de apreender valores.  

Ainda que sejamos capazes de apreender os valores apenas por intermédio de seus 

suportes, Scheler afirma que não devemos superestimar a importância destes. A relação do valor 

com seu suporte nem sempre é clara e o valor permanece sempre transcendente ao seu suporte 

e irredutível ao mesmo. Os valores são eternos, universais e imutáveis. Sua existência e 

organização hierárquica – que discutiremos adiante – são independentes de sua realização neste 

ou naquele suporte. 

Frings, um dos maiores estudiosos de Max Scheler da atualidade, afirma que: “Um 

valor, portanto, não é, originalmente, nem uma propriedade de uma coisa, nem é o valor ele 

mesmo uma coisa; o valor também não é uma abstração lógica” (FRINGS, 2012, p. 23)34. Os 

valores, é claro, apesar de serem materiais, não o são do mesmo modo que as roupas e os sapatos 

que eu estou usando agora são materiais. Eles são materiais no sentido de serem um conteúdo; 

mas trata-se de um conteúdo “ideal”.  Frings afirma ainda que os valores possuem uma 

existência funcional. Uma passagem de Scheler ilustra o que ele quer dizer com isso: 

 

Assim como os nomes das cores não se referem a meras propriedades de coisas 

corpóreas – não obstante o fato de que a presença das cores na nossa experiência 

cotidiana natural de observar o mundo nos aparece apenas enquanto elas 

funcionam como meio para distinguir diferentes entidades corpóreas – os nomes 

dos valores tampouco se referem a meras propriedades das coisas que nós 

chamamos de bens (SCHELER, 1980, p. 35)35. 

 

                                                             
34No original em inglês: “A value, therefore, is originally neither a property of a thing, nor is a value itself a thing; 

nor is a value a logical abstraction”.  
35 No original em alemão; “Sowenig wie die Farbennamen auf blosse Eigenshaften von Körperlichen Dingen gehen 

– wenn auch in der natürlichen Weltanschauung die Farbenerscheinung meist nur soweit genauer beachtet werden, 

als sie als Unterscheidungsmittel vershiedener köperdinglischer Einheiten fungieren –, sowenig gehen auch die 

Namen von Werte auf die blossen Eingenschaften der dinglich gegebenen Einheiten, die wir Güter nennen”. 
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 O que significa dizer que os valores possuem uma existência funcional? Quando Frings 

afirma que algo possui uma existência funcional, ele está querendo dizer que esse algo precisa 

entrar em uma relação com alguma outra coisa para que possa nos ser dado. Frings interpreta a 

passagem citada de Scheler da seguinte forma: a cor verde, por exemplo, aparece na medida em 

que ela se espalha por uma superfície, funcionando para distinguir esta superfície de outras. 

Não concluímos, a partir daí, que a superfície em questão é necessariamente verde, podemos 

pintá-la de vermelho. Além disto, e este é o ponto decisivo, o caráter funcional das cores não 

faz com que a cor verde ou a cor vermelha sejam dependentes de qualquer superfície. Elas são 

essências independentes, isto é, só dependem da superfície para aparecer para nós. Assim 

também é necessário, para que nos seja dado um valor, que ele entre em relação com o seu 

suporte, funcionando para distinguir este suporte de outros.  

Já deve ter ficado claro a esta altura que Scheler afirma que os valores não são abstraídos 

dos seus suportes – seja o suporte um objeto, uma pessoa ou uma ação de uma pessoa. Isso quer 

dizer que a apreensão do valor não depende da experiência indutiva. De tal modo que, afirma 

Scheler, se excluirmos a esfera dos valores e procurarmos estabelecer as características comuns 

de todos os homens nobres, por exemplo, incorreríamos em um erro metodológico ou em uma 

ilusão moral. Qualquer pessoa que proceda dessa maneira confunde suportes de valor e as 

características que eles possivelmente têm em comum com, por outro lado, os valores eles 

mesmos. Comparando os valores com as cores, Scheler afirma que “não há sentido perguntar 

pelas propriedades comuns de todas as coisas azuis ou vermelhas. Apenas uma resposta seria 

possível: que elas são azuis ou vermelhas” (SCHELER, 1980, p. 37)36.  

Também não é o caso de uma alteração na ordem do mundo natural, ao qual está sujeito 

o suporte do valor, causar uma alteração no valor ele mesmo. Podemos, novamente, pensar os 

valores em analogia com as cores: se eu pinto uma parede branca de vermelho, isso não significa 

que a cor branca virou a cor vermelha. No que diz respeito aos valores, o valor “amizade” não 

é de modo algum afetado se uma querida amiga trai minha confiança. Para retomar um exemplo 

citado anteriormente, quando intuo o valor “vida” ao ver um animal à beira da estrada, este 

valor em nada se altera quando, ao me aproximar do animal, percebo que, na verdade, ele está 

morto.  

                                                             
36 No original em alemão: “sinnlos es ist, nach den gemeinsamen Eigenschaften aller blauen oder roten Dinge zu 

fragen, da já nur die einzige Antwort möglich wäre: sie besteht darin, dass sie eben blau und rot sind”.   
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Concluímos que a apreensão do valor – o aparecer dele para nós – depende da 

experiência sensível do suporte do valor, mas os valores encontram o seu preenchimento em 

fenômenos autônomos e a priori.  

 

2.3.Modalidades de valor e hierarquia dos valores. 

Existem cinco modalidades diferentes de valores, também chamadas de esferas de valor. 

Todos os valores existentes se encaixam em apenas uma dessas modalidades. A cada uma 

dessas modalidades é possível atribuir estados de sentimento correspondentes. Tais estados de 

sentimento correspondem aos modos como os valores se apresentam na nossa experiência 

vivida. O valor, quando experimentado por um ser humano ou animal, gera neste ser um 

sentimento correspondente. Não é todo organismo vivo, contudo, que tem a capacidade de 

experimentar todas as modalidades de valor. Existem valores que podem ser experimentados 

apenas pela pessoa, aos quais os animais não têm acesso. Salvo esses valores, todos os outros 

nós compartilhamos com os animais.  

As diferentes modalidades de valor são conectadas essencialmente entre si. Os valores 

conectados possuem um ordenamento particular e a esse ordenamento, Scheler deu o nome de 

hierarquia dos valores. Antes de analisarmos que tipos de conexões são estas, exploraremos em 

mais detalhes cada uma das cinco modalidades de valor. Começaremos do nível mais baixo 

para o mais elevado. 

a) A esfera de valores mais baixa é aquela do agradável sensorial. Esta esfera possui 

uma peculiaridade: o valor experimentado não é comunicável a outros indivíduos. 

Isso se deve ao fato do valor do agradável sensorial ser aquele que se encontra em 

relação mais estreita com o corpo próprio. Os estados de sentimento correspondentes 

são os sentimentos sensíveis de prazer e desprazer. Tais sentimentos seriam 

expressão da aparição do valor como essência ideal, e não efeitos físicos de 

propriedades existentes nos objetos do mundo natural. Tais sentimentos podem 

então ser experimentados no agradável, no prazeroso e no confortável (para o corpo, 

sendo geralmente localizados em alguma parte do organismo) e nos seus opostos, o 

desagradável, o doloroso e o desconfortável. Os sentimentos sensíveis 

experimentados pelos indivíduos variam enormemente, como foi dito, por conta de 

sua relação estreita com o corpo próprio. Vamos imaginar, por exemplo, que eu 

convide um amigo querido para ir à minha casa e, na intenção de lhe tornar a estadia 
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o mais agradável possível, procurando fazer com que ele se sinta em sua própria 

casa, eu ofereço minha cama para ele dormir enquanto eu vou para o sofá. No dia 

seguinte de manhã, contudo, observo que meu amigo acorda com um certo mau 

humor devido a uma dor horrível na coluna, ao dizer isso me confessa que achou o 

colchão da minha cama mole demais e que foi este o motivo das dores e de uma 

noite de sono mal dormida. O colchão que é perfeito para mim, foi péssimo para 

meu amigo. Na perspectiva scheleriana, como foi dito acima, isto não deve ser 

interpretado em termos de diferenças de efeitos físicos de propriedades naturais, mas 

como diferença no modo como uma essência ideal aparece para sujeitos distintos, a 

partir do mesmo suporte. Nossa vida cotidiana está cheia de exemplos deste tipo. 

Pensemos no gosto que temos pela comida. Existem pessoas que apreciam comer 

coisas doces e salgadas ao mesmo tempo. Para outras pessoas tal mistura é 

intragável. Um outro exemplo pode ser pensado a partir da função nutritiva que os 

alimentos possuem para espécies diferentes; os chocolates, por exemplo, são 

deliciosos para muitos de nós, seres humanos, mas para os cachorros eles funcionam 

como uma espécie de veneno. Então, enquanto para nós o chocolate carrega um 

valor nutritivo37, para os cachorros ele carrega o valor veneno.  

b) A esfera dos valores do útil e do não-útil vem a seguir. Scheler os denomina valores 

pragmáticos38. Estes valores são dados nos estados de sentimento de sucesso e 

fracasso, que podem se manifestar como sentimentos de autopreservação, 

antecipação dos resultados de atividades práticas etc. Essa esfera dos valores é tida 

em alta conta pela nossa sociedade, a ponto de nos referirmos à espécie humana 

como homo faber. Essa esfera de valores possui como objetos que lhe servem de 

suporte os instrumentos que utilizamos como um meio para um determinado fim e 

os equipamentos técnicos. Esses valores também estão presentes no mundo animal 

em um pássaro, por exemplo, que coleta material útil para construir um ninho. 

                                                             
37 O valor nutritivo aqui não tem absolutamente nada a ver com a ciência atual da nutrição. Poderíamos pensar que 

Scheler se refere a uma espécie de valor que poderia ser designado pela palavra “comida”. Se eu como alguma 

coisa, esta coisa pode possuir para mim o valor “comida” ou “nutrição” e saciar a minha fome, “funcionando” 

como alimento para o meu organismo. Se o que eu como me fizer passar mal, podendo acarretar até mesmo a 

minha morte, e, por consequência, não me alimenta, possui para mim o valor “veneno”.  Embora haja nestes casos 

efeitos físicos inegáveis e decisivos, a compreensão dos respectivos valores seria algo que transcenderia tais efeitos 

físicos.  
38 Esta esfera de valores não foi designada por Scheler no Formalismus, mas aparece em obras posteriores e 

costuma ser acrescentada pelos comentadores à hierarquia dos valores sem que isso implique problemas na 

leitura da obra do autor. Conferir Frings, 2012, p. 28. 
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c) A terceira esfera de valores é a dos valores vitais. Os estados de sentimento 

correspondentes são os de vitalidade e inaptidão. Eles variam do sentimento de 

nobreza ao de ignobilidade. Os valores vitais diferem dos valores do agradável 

sensorial pelo fato, principalmente, de seus estados de sentimento não estarem 

localizados em alguma parte do corpo em particular. Vamos pensar no exemplo da 

construção de uma usina hidrelétrica. Muitos problemas podem estar implicados em 

sua construção: a inundação de uma porção de terra e a remoção da população local, 

por exemplo. Nesse caso, inclusive, ocorre frequentemente um erro na apreensão 

dos valores (tema que discutiremos em detalhe mais adiante), que faz com que 

tomemos o valor do que é útil, como sendo superior aos valores vitais: a preservação 

da área que será artificialmente alagada e os direitos da população local. Nesse caso, 

podemos pensar que a fauna e a flora local possuem “nobreza”, valor que deve ser 

preferido em detrimento do valor do útil. Árvores centenárias e espécies raras ou 

ameaçadas carregam, portanto, valores da esfera dos valores vitais. Quanto à 

população local, sua vida pode não estar ameaçada, mas sua remoção da terra onde 

moram, onde muitos nasceram e com a qual possuem alguma relação, ameaça a 

integridade da população local. A “integridade” de uma população também pertence 

à esfera dos valores vitais.   

d) A segunda mais elevada esfera de valores é aquela que encerra os valores do espírito, 

podem ser chamados também de valores da mente. Estes valores já não são 

experimentados pelos animais inferiores ao homem. Eles se dividem em três grupos 

diferentes: os valores estéticos – englobando beleza e feiura –, os valores jurídicos 

– englobando o justo e o injusto – e os valores filosóficos – da verdade e da falsidade. 

Esses valores são dados nos estados de sentimento de alegria espiritual e 

melancolia. Eles podem ser sentidos apenas nos sentimentos pessoais, próprios da 

pessoa. Podemos tomar como exemplo o sentimento pessoal de injustiça. Pensemos 

em uma pessoa que cometeu um crime e que foi absolvida pelo sistema judiciário. 

Ainda que o julgamento e a absolvição tenham se dado dentro da legalidade, o nosso 

sentimento pessoal de injustiça pode permanecer caso acreditemos que o absolvido 

era, na verdade, culpado. Ou ainda, quando uma decisão legal para a desocupação 

de uma propriedade particular de uma empresa onde moram muitas famílias de sem-

teto é executada pela força policial, nenhum dos argumentos lógico-jurídicos que 

fornecem as bases legais para a execução de tal ação, conseguem apaziguar os 

sentimentos de injustiça e indignação de algumas pessoas.  
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e) Por fim, a esfera mais elevada de valores é a esfera dos valores do sagrado e do 

profano. Também estes valores podem ser sentidos apenas pela pessoa, não pelos 

animais. Esses valores são dados nos estados de sentimento de êxtase espiritual e de 

desespero. Eles podem ser dados em sentimentos religiosos, no arrependimento, na 

humildade, na adoração ou na oração. Esses valores não necessariamente se 

relacionam com um Deus de uma religião específica, eles podem ser sentidos a 

respeito de uma pessoa, um animal ou um objeto. Podemos tomar como exemplos: 

a adoração de ídolos em religiões ancestrais, a hóstia para os católicos ou os animais 

sagrados no hinduísmo. 

Observamos que cada uma dessas esferas de valor possui tanto os valores positivos 

quanto os valores negativos correspondentes. Mas como se estabelece a ordem das esferas dos 

valores entre si? Scheler nos apresenta cinco critérios essenciais das interconexões entre as 

esferas dos valores. Falaremos brevemente sobre cada um deles.  

Em primeiro lugar, um valor é mais elevado do que outro se o estado de sentimento 

através do qual ele aparece para nós possui uma maior “durabilidade” no tempo. Este critério, 

afirma o autor, pode ser bem exemplificado pelo amor entre duas pessoas, como sentimento 

que exprime o aparecer do valor sagrado. Quando nós dizemos a uma pessoa que a amamos, 

parece estar implícito na declaração que a amaremos para sempre. Não encaramos o fato de 

amar uma pessoa como algo momentâneo ou passageiro. A durabilidade do amor parece tão 

clara na nossa experiência que, quando deixamos de amar uma pessoa, Scheler afirma, 

tendemos a pensar que estávamos enganados e que nunca a amamos verdadeiramente. Por outro 

lado, os sentimentos associados ao valor do agradável sensorial são aqueles que possuem a 

menor durabilidade no tempo. Posso me sentar em uma cadeira e me sentir confortável nela, 

mas se eu passar muitas horas sentado nesta mesma cadeira, logo começarei a sentir dores nas 

pernas e nas costas e não me sentirei mais confortável.  

Em segundo lugar, quanto mais elevado o valor, menos “divisível” ele é. Ou seja, quanto 

mais elevado o valor, menos ele pode ser reproduzido em experiências ou suportes semelhantes. 

Quanto mais baixo na hierarquia se encontra um valor, mais divisível ele é. Por exemplo, um 

valor da esfera do agradável sensorial pode ser amplamente reproduzido e é também 

quantificável: o prazer que posso sentir por meio do uso de drogas, do sexo, do consumo de 

comida em grandes quantidades, por exemplo, pode ser reproduzido e, de certo modo, 

quantificado. A cadeira confortável da qual falávamos acima, é produzida em série nas fábricas 

de móveis. E eu posso mensurar o conforto que eu sinto ao me sentar em diferentes cadeiras. 
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Por outro lado, se um assassino mata uma pessoa, ele não paga pelo seu crime colocando outra 

pessoa no mundo, ou seja, tendo um filho. Pois o valor de uma vida humana é único, indivisível, 

irreproduzível e incomensurável.  

Em terceiro lugar, Scheler afirma que quando um valor A qualquer serve de 

“fundamento” para um valor B, o valor B é o mais elevado. Assim, por exemplo, o valor “útil” 

é fundado no valor “prazeroso”. Pois o valor “útil” é o valor de algo que se revela como meio 

para se obter “prazer”.  

Em quarto lugar, é característico dos valores mais elevados nos proporcionar um grau 

de “preenchimento” mais profundo e satisfatório. Pensemos na esfera dos valores do espírito, 

mais especificamente no valor “contentamento” que a ela pertence. Tal valor é dado no pacífico 

sentimento de “possuir o suficiente”, por exemplo, para viver uma vida tranquila. Esse valor 

não pode estar presente quando estamos sendo a cada momento dominados por um desejo da 

ordem sensorial. O contentamento nos é dado quando, de certa forma, paramos de desejar, e 

nos percebemos satisfeitos com o que temos. Para Scheler, o contentamento, ou o sentimento 

de “possuir o suficiente”, propicia um grau de preenchimento maior do que o proporcionado 

pelo prazer sensorial. Para retomar um exemplo citado anteriormente: pensemos no estado de 

sentimento, gerado pelo valor “justiça”, que nos domina quando percebemos que um criminoso 

que cruzou o nosso caminho foi julgado e condenado justamente. Tal estado de sentimento nos 

proporciona uma satisfação muito maior e mais profunda do que a que experimentamos ao 

comer uma boa comida. 

Em quinto e último lugar está o grau de “relatividade” dos valores. As esferas de valores 

do agradável sensorial, do útil e dos valores vitais possuem graus baixos e intermediários de 

relação com o corpo biológico e o ambiente circundante (lembremos, inclusive, que estas são 

esferas de valores que compartilhamos com os animais); elas possuem, portanto, um grau mais 

elevado de relatividade. Já as duas esferas de valores mais elevadas são absolutas. Podem ser 

dadas apenas às pessoas. Portanto, os valores absolutos são independentes da sensibilidade, 

dados no que Scheler chama de sentimentos puros, que ocorrem apenas na esfera de valores do 

espírito e na esfera dos valores do sagrado e do profano. Podemos entender esse critério 

pensando em um ser não sensível, um ser divino. Para este ser, não são dados os valores do 

agradável sensorial, pois os valores desta esfera são dados em relação às sensações corporais – 

embora, como dito acima, tais sensações não devam ser vistas como efeitos físicos de poderes 

ou propriedades naturais, mas como modos de aparecer dos valores como essências ideais, que 
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aparecem para nós por meio de tais sensações; em outras palavras, que são intuídas por nós por 

meio de tais sensações.  

 

2.4.A realização dos valores. 

A esta altura, parece importante perguntar qual é o papel desempenhado pelas esferas 

de valores e sua hierarquia na ética. Já falamos, na seção anterior, que todos os atos do espírito 

estão fundados nos atos do amor e do ódio, que constituem a abertura do espírito para o mundo 

dos valores. Amor e ódio não são ainda, propriamente, atos de conhecimento, seja tal 

conhecimento de ordem racional ou emocional. Mas, nestes atos fundamentais de amor e ódio 

está fundado o ato emocional-cognoscitivo, um ato fenomenológico que nos coloca em relação 

direta com os valores. Podemos dar um passo além agora e dizer que existe ainda um outro tipo 

de ato implicado na cognição dos valores, que aproxima esta cognição do impulso de realização 

que Scheler designa como “aspiração” ou “tendência”, sobre a qual falaremos logo abaixo. 

Trata-se do ato de preferir e do seu oposto, o ato de preterir. E é no ato da preferência que estão 

fundados os sentimentos de valor, ou seja, apenas os valores dados na preferência são 

experimentados por nós.  

Scheler afirma que sempre que estamos em contato com o mundo dos valores, nós 

necessariamente preferimos o valor que nos aparece como mais alto – com relação à sua posição 

na hierarquia dos valores – e/ou o valor positivo – quanto aos valores internos a uma única 

esfera de valores – e preterimos, ao mesmo tempo, o valor inferior ou negativo. Vale ressaltar 

que, na preferência, não se trata necessariamente de preferir o valor mais elevado em absoluto, 

mas sim de preferir o valor mais elevado ou mais positivo dado em uma determinada situação. 

Ou, mais precisamente, o valor que nos aparece como mais elevado ou mais positivo em uma 

determinada situação.  

Os atos de preferir e preterir, vale a pena ressaltar, diferem do ato de escolher. Os atos 

de preferir e preterir ocorrem de maneira pré-racional e essencial – o que os torna inconscientes 

para nós, no sentido de não conscientemente articulados, – e sempre entre dois valores distintos. 

Já o ato de escolha é consciente e ocorre sempre entre dois suportes de valor diferentes. O ato 

de preferir, portanto, não é um mero ato de escolha, é um ato anterior que funda e limita as 

possibilidades da escolha, uma vez que, após preferir o valor mais elevado de um modo 

inconsciente, escolhemos conscientemente entre os suportes e as ações que estão fundadas no 

valor mais elevado. 
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Se pensarmos na compra de um colchão novo, por exemplo, é importante distinguir dois 

atos: preferimos o valor “confortável”, em detrimento do valor “desconfortável” e escolhemos 

o colchão que, enquanto suporte, se apresenta como mais adequado. Preferimos, neste caso, o 

valor positivo dentro de uma mesma esfera de valores. Se, por outro lado, nos dispusermos a 

combater injustiças sociais, e acampar em um edifício ocupado por famílias de sem-teto em 

protesto contra a decisão judicial de sua desocupação, preferiremos o valor contido na esfera 

dos valores espirituais, em detrimento dos valores da esfera do agradável sensorial, por mais 

desconfortável que possa ser acampar em um local que normalmente possui uma estrutura 

muito precária. Neste caso, preferimos o valor mais elevado na hierarquia dos valores e, a 

despeito de nosso desconforto, escolhemos permanecer na ocupação.  

Scheler denomina escolha ou preferência empírica o ato de escolher entre duas ou mais 

ações ou suportes de valor e de preferência a priori o ato de reconhecimento de um valor como 

situado em uma posição mais elevada na hierarquia dos valores do que outro e da positividade 

de tal valor. Frings (2012)39 sugere ainda que chamemos a preferência estabelecida dentro de 

uma esfera de valores de preferência horizontal e a preferência estabelecida entre diferentes 

esferas de valores de preferência vertical. 

Chegamos então ao ponto cuja ausência já deve ter deixado intrigado o leitor 

familiarizado com o campo da ética: a ausência dos valores do bem e do mal na ética 

scheleriana. Pois vamos a eles. Os valores do bem e do mal não pertencem a nenhuma das cinco 

esferas de valores. Eles são, para Scheler, valores de segunda ordem – valores que dependem 

da realização de outros valores, que não podem ser conteúdos de nenhum ato de realização de 

valores eles mesmos. Isso quer dizer que bem e mal dependem da realização ou da não 

realização de valores de primeira ordem. Como consequência, podemos afirmar, eles não 

entram diretamente em relação com suportes materiais, embora eles dependam da realização 

dos valores de primeira ordem, que podem ser chamados de “extra morais” (FRINGS, 2012, p. 

40)40 que, por sua vez, dependem dos suportes. 

Scheler afirma que a realização de um valor positivo é, em si mesma, um valor positivo; 

por outro lado, a realização de um valor negativo é, em si mesma, um valor negativo. A 

realização de um valor mais elevado em relação a um outro valor é, em si mesma, um valor 

positivo; a realização de um valor menos elevado em relação a outro é, em si mesma, um valor 

                                                             
39 Conferir página 30. 
40 Frings se refere aos valores da hierarquia com a expressão em inglês “non-moral values”, que foi traduzido 

aqui pela expressão “valores extra morais”. Em Scheler não encontramos esta expressão. 
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negativo. Podemos dizer então que bem e mal são, na verdade, os valores da realização de um 

valor. Bem é o valor da realização de um valor positivo dentro de uma esfera de valores e de 

um valor mais elevado na hierarquia dos valores, e mal é o valor da realização de um valor 

negativo ou de um valor menos elevado da hierarquia. Estabelece-se, portanto, uma relação 

entre a preferência e os valores de segunda ordem bem e mal, à medida que eles ocorrem em 

conjunto. 

E como é possível a realização de um valor? Neste ponto, devemos retomar finalmente 

os conceitos de bem e de propósito. Havíamos afirmado que, em Scheler, bens e propósitos 

podem ser correlatos de um juízo universalmente válido. Isso é possível porque bens e 

propósitos são fundados nos valores.   

Deste modo, perguntar pelos propósitos é, na verdade, perguntar pela possibilidade do 

valor se converter em fundamento e finalidade de uma ação. Scheler afirma que isso não 

tornaria sua ética uma ética relativística, uma vez que o valor que figura como fim a ser 

realizado pelo propósito de uma ação lhe serve também de fundamento. Portanto, os propósitos 

estão fundados nos valores, mais precisamente na preferência por determinado valor, e estão 

orientados para a realização deste mesmo valor. Devemos entender, então, como se daria a 

passagem do conhecimento emocional do valor para a sua posição como fundamento do 

propósito e a sua realização na ação.  

O valor é tomado como fundamento de um propósito por meio de um impulso de 

realização – diferente do ato emocional-cognoscitivo (que é um ato que leva ao conhecimento 

do valor) – chamado por Scheler de aspiração. A aspiração movimenta a vontade para a 

realização do valor preferido em determinada situação, estabelecendo-o como fundamento da 

posição de um propósito. Na verdade, Scheler muitas vezes usa o termo “tendência” como 

sinônimo de propósito. Isto significa que o propósito não se limita a um alvo a ser atingido, mas 

é também o movimento da vontade em direção a este alvo. Veremos, inclusive, que este 

movimento não é escolhido pelo sujeito, ele é pré-consciente, tal como o ato da preferência.  

O valor, intuído emocionalmente, se torna então objeto de uma aspiração, ele se situa 

no fim e como condição de possibilidade do propósito, enquanto fundamento da sua posição. 

O valor se manifesta assim como propósito. Como se dá essa aspiração ao valor? Podemos 

definir a aspiração como um ato de natureza intencional capaz de movimentar a vontade para a 

realização de um valor, através do propósito. A articulação consciente desta aspiração acontece 

no momento em que o propósito se expressa por meio de uma representação. A primeira parte 



66 
 

desse movimento da vontade em direção ao valor é pré-consciente, escapando ao controle do 

sujeito. A segunda parte, na qual o propósito se expressa por meio de representações, é 

consciente, e está sujeita ao controle subjetivo.  

Deste modo, podemos afirmar que o valor é a condição emocional do propósito e a 

representação é sua condição racional. Devemos observar, contudo, que o valor permanece 

transcendente em relação ao propósito e mais fundamental em relação a este. Scheler afirma 

inclusive que as representações que podem surgir no plano consciente e racional são 

determinadas pelo valor que orienta o propósito, ou seja (o que é a mesma coisa), limitadas a 

um escopo colocado pelo valor que orienta o propósito. Pensemos em uma analogia do 

propósito com a sensação de sede e o movimento para saciar a sede. O aparecimento da 

sensação de sede escapa completamente ao nosso controle consciente. Quando essa sensação 

se expressa por meio de uma representação, que neste caso seriam diferentes tipos de bebida, 

podemos escolher aquela bebida que mais nos agrada. Uma vez que eu tomo consciência de 

minha sede, escolho se quero beber água ou suco. Percebemos, contudo, que as representações 

estão limitadas ao desejo de beber alguma coisa. Se sou tomado por uma sensação de sede, 

jamais me serão dadas as imagens dos livros que eu quero comprar. Pensar nos livros que desejo 

comprar e comprar estes livros não vai matar a minha sede.  

Scheler demonstra também que os valores permanecem transcendentes em relação aos 

propósitos – assim como vimos que eles permanecem transcendentes em relação aos seus 

suportes.  Quando pensamos na situação política atual de nosso país, por exemplo, é possível 

que sejamos tomados pela vontade de fazer alguma coisa para lutar por melhores condições de 

vida ainda que não saibamos muito bem o que deveríamos fazer. Nesse caso, um valor se 

estabeleceu como fundamento e fim de um propósito ou tendência, o valor “justiça social”, mas 

as representações racionais que expressam tal propósito em nossa consciência não são claras. 

Existe um propósito, isto é, uma aspiração direcionada para um valor. Isso faz com que o sujeito 

se sinta compelido a fazer alguma coisa mesmo que ele ainda não saiba direito o que fazer ou 

que ele acabe não fazendo nada. Scheler pretende demonstrar, deste modo, que os propósitos 

não dependem de representações subjetivas ou empiricamente contingentes, mas dos valores 

que lhes servem de fundamento e fim.  

Já os bens, por sua vez, podem ser correlatos de um juízo universalmente válido porque 

os bens estão em relação com os valores e não com as coisas da experiência natural. Os bens 

conferem aos valores uma estrutura “objetual”. Embora os bens sejam coisas do mundo natural, 

o que os transforma em bens não são características suas enquanto coisas, mas um valor. Deste 
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modo, os bens acrescentam aos valores uma posição e um caráter objetivos. Os bens são objetos 

valiosos inerentes às coisas do mundo natural. Nas palavras de Wojtyla:  

   

O bem está em relação com o valor, não com a coisa. E como o valor está 

separado da coisa, igualmente o bem se encontra separado dela. Conhecemos o 

valor de maneira emocional e, portanto, a própria percepção afetiva intencional 

que manifesta o valor, manifesta o bem. Uma vez que o “valor” se dá na própria 

experiência vivida, o “bem” acrescenta-lhe o caráter e a posição objetiva. (...) 

Segundo Scheler, não se deve entender o bem como “coisa mais valor”; é o 

próprio valor em posição objetiva (WOJTYLA, 1993, p. 24). 

 

Scheler afirma, contudo, que é possível que ocorram erros em nossa vida emocional e 

que acabemos por preferir o valor mais baixo na escala dos valores ou um valor negativo dentro 

de uma esfera específica de valores. Sempre que isso acontece existe algum tipo de engano na 

apreensão dos valores. É justamente porque a apreensão dos valores sempre é o reconhecimento 

da superioridade de um valor em relação ao outro, que Scheler a designa pelos termos “preferir” 

e “preferência”. Vale lembrar, como já foi dito, que este ato sempre ocorre em conjunto com o 

ato de preterir. Assim, se quiséssemos indicar a passagem dos atos do espírito do plano das 

essências para o plano dos objetos valiosos inerentes às coisas do mundo natural, diríamos que 

seriam, respectivamente, a preferência por um valor situado em uma posição mais elevada na 

hierarquia dos valores ou positivos dentre os valores de uma mesma hierarquia (que ocorre em 

conjunto com o ato de preterir), a aspiração para um objeto valioso cujo suporte pode ainda 

estar indefinido (que inclui o propósito), e a escolha de um determinado suporte valioso, ou de 

um objeto valioso inerente a uma coisa específica do mundo natural (que inclui uma 

representação). 

 

2.5.A possibilidade do erro na apreensão dos valores. 

Cabe perguntar, então, como é possível que ocorra algum tipo de engano na intuição do 

valor. Observamos que a teoria ética de Scheler abre espaço para dois tipos diferentes de erro 

na apreensão dos valores: o primeiro diz respeito ao erro na apreensão do valor em um 

determinado suporte; o segundo diz respeito à possibilidade de erro na apreensão do “valor do 

valor”, ou seja, um erro na apreensão da posição do valor na hierarquia dos valores.  



68 
 

O primeiro tipo de erro pode ocorrer por conta de questões factuais de natureza física 

ou psicológica. Os valores podem ser acessíveis para mim sem que eu tenha que representá-los 

como propriedades pertencentes a algum objeto. Quando conhecemos uma pessoa simpática, 

afirma o autor, intuímos o valor e não somos necessariamente capazes de identificar a que 

aspecto de sua personalidade a simpatia deve ser atribuída. Soma-se a isso o fato de que, tendo 

contato uma única vez com uma única pessoa simpática somos capazes de apreender tal valor. 

Não é necessário que tenhamos que conhecer um determinado número de pessoas simpáticas 

para só então apreendermos o valor “simpatia” em questão. Ora, pode ser o caso de que, 

conforme estreitamos laços com tal pessoa, percebemos que ela não é tão simpática quanto 

acreditávamos que ela fosse. Já demos outro exemplo que pode ser entendido desta maneira. O 

exemplo do animal morto na beira da estrada que um caminhante pensa estar vivo.  

O que Scheler pretende demonstrar é que o grau de evidência do valor intuído não 

depende da experiência do suporte de valor, mas pode haver problemas no que diz respeito à 

adequação do valor ao seu suporte. Nos exemplos mencionados, não existe engano na apreensão 

do valor propriamente dito, mas na relação do valor com seu suporte.  

Mas esses problemas de ordem factual, sejam físicos ou psíquicos, não são a questão de 

maior interesse para Scheler. Para ele, importam mais os tipos de erro que ocorrem no 

ressentimento. O ressentimento é um tipo de ódio persistente e incurável que ocorre a nível das 

experiências emocionais de certas pessoas. Scheler afirma que o ressentimento é uma 

“desordem do coração” e pode estar presente tanto em indivíduos quanto em sociedades e 

culturas inteiras. É possível discernir três graus diferentes do ressentimento. 

No seu grau menos elevado, o ressentimento representa um retraimento em relação aos 

valores positivos que uma determinada pessoa ou um grupo se sente impotente para obter. Neste 

nível, o sujeito é constantemente acossado pela ordem hierárquica dos valores e a percepção da 

positividade ou negatividade dos mesmos.  

 

Valores irrealizáveis são emocionalmente prejudicados e diminuídos, enquanto 

valores negativos situados em impotências incuráveis de natureza física, 

psicológica, mental ou social, são subconscientemente elevados a posições mais 

elevadas da hierarquia dos valores às quais tais valores não pertencem. Mais 

precisamente, eles são ilusoriamente sentidos no lugar do valor positivo 

irrealizável (FRINGS, 2012, p. 147)41. 

                                                             
41 No original em inglês: “Unattainable values are emotively detracted and belittled while negative values situated 

in incurable physical, psychological, mental or social impotencies are subconsciously elevated onto higher 
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 Todas as pessoas estão sujeitas ao rebaixamento e à elevação ocasional de certos 

valores; mas o ressentimento torna esses episódios sistemáticos. Quando temos interesse em 

impressionar uma pessoa com nosso trabalho, por exemplo, pois seu julgamento tem um valor 

importante para nós uma vez que a consideramos competente e inteligente, e falhamos em 

alcançar este objetivo, podemos nos convencer de que aquela pessoa não é, na verdade, tão 

competente ou inteligente assim. Observamos que tal rebaixamento e elevação de valores passa 

por um trabalho de autopersuasão enraizado em um sentimento de impotência. Essa tendência 

preconceituosa em relação a certos valores pode assumir a forma de ridicularizações, 

comentários sarcásticos ou irônicos, negligência ostensiva etc.. No caso das sociedades, 

poderíamos defender que a supervalorização de valores da esfera do agradável sensorial e da 

esfera do útil, que são elevados a posições mais elevadas na hierarquia às quais eles não 

pertencem, pode obedecer a este mesmo esquema. Isto é, o erro na apreensão da posição do 

valor na hierarquia dos valores é fruto do ressentimento.  

 Em grau intermediário, o ressentimento aparece nas formas da vingança, malícia, inveja, 

desprezo, no prazer com o sofrimento alheio e na insistência em diminuir outras pessoas. 

Quando estas formas do ressentimento não encontram satisfação, elas podem trazer prejuízos 

mais profundos para o sujeito. Quando uma pessoa alimenta um desejo de vingança que alcança 

satisfação, o desejo de vingança cede lugar à satisfação e à sensação de missão cumprida. É o 

que ocorre, por exemplo, com Ulisses, que, ao retornar à ilha de Ítaca, vinga-se dos pretendentes 

de Penélope, para, depois de concretizada sua vingança, seguir uma vida normal e satisfatória. 

Imaginemos um cenário no qual Ulisses fosse, de alguma forma, impedido de obter sua 

vingança e tivesse de voltar à ilha de Ítaca, abdicar do trono e conviver com o fato de que sua 

esposa estava casada com um outro que ocupava em tudo o lugar que era seu de direito. Ulisses 

provavelmente teria sido consumido pelo seu desejo de vingança e mergulhado nos mais 

profundos graus do ressentimento. No caso de grupos ou sociedades, podemos nos referir ao 

trágico evento que foi a perseguição dos nazistas a certos grupos étnicos. “Um dos mais intensos 

impulsos do ressentimento é encontrado nos crimes cometidos por puro desprezo, que não 

envolve nenhum tipo de esforço para encontrar alívio para tal sentimento” (FRINGS, 2012, p. 

149)42. 

                                                             
unattainable value-rankings where they do not belong. More precisely, they are delusively felt in the location of 

the unattainable positive value”. 
42 No original em inglês: “One of the most intense impulses of ressentiment is found in crimes committed out of 

pure spit which does not involve any effort to find relief for the feeling”.  



70 
 

 Os graus mais profundos emergem das comparações que fazemos entre nós mesmos e 

as outras pessoas, o que também pode ocorrer interculturalmente. A comparação leva a uma 

competição constante, ao egoísmo, à incapacidade de perdoar e de se arrepender etc., o que 

acarreta uma espécie de isolamento psicológico e um desagrado permanente consigo mesmo, o 

que impede que o sujeito viva uma vida plena e satisfatória. Scheler afirma que as comparações 

costumam ser menos frequentes em sociedades mais igualitárias e em pessoas que aceitam a si 

mesmas como são e seu lugar na sociedade. Essa forma de ressentimento pode vir a dominar 

completamente a vida do indivíduo ou da sociedade, orientando cada movimento da mesma. A 

palavra utilizada por Scheler para designar este tipo de ressentimento é a palavra Streberei, que 

poderia ser traduzida para o português por ambição exagerada. Essa palavra pode ser utilizada, 

em sentido adjetivo, para designar uma pessoa que procura se elevar de um modo geral e em 

todas as situações – sejam de natureza pessoal ou profissional – mesmo que às custas de sua 

própria integridade e da integridade das pessoas ao seu redor. Podemos tomar como exemplo 

aquela pessoa que sacrifica toda a sua vida pessoal e seus escrúpulos por posições cada vez 

mais elevadas dentro de seu ambiente de trabalho, ou em empreendimentos colonialistas e na 

escravidão, dos quais até hoje em dia temos notícias.  
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3. O papel da noção de dever em Scheler e Kant. 

Neste capítulo, analisaremos a concepção de dever em Scheler e Kant. Tentaremos ser 

didáticos na exposição. Falaremos em um primeiro momento sobre as concepções kantiana e 

scheleriana do dever, em seguida falaremos sobre o conceito de virtude nos dois autores. Em 

ambos os momentos, exporemos as críticas de Scheler às concepções kantianas. Falaremos 

ainda sobre os principais problemas suscitados pela teoria ética scheleriana. Em muitos 

momentos as explicações sobre noções da ética kantiana e da ética scheleriana aparecerão 

sobrepostas, devido às estruturas expositivas impostas pela intenção de realizar uma 

comparação entre os dois autores. Por fim, na seção final do capítulo, tentaremos enquadrar os 

comentários sobre as noções kantiana e scheleriana de dever e de virtude na perspectiva 

analítica da dicotomia entre éticas atrativas e éticas imperativas.  

 

3.1.O contraste entre as concepções kantiana e scheleriana do dever. 

Na ética kantiana a obrigação moral é sempre sentida como uma condição restritiva da 

vontade, imposta à vontade de seres que não são perfeitamente racionais. Essa condição 

restritiva aparece em oposição às inclinações naturais dos seres humanos. Por esse motivo, 

quando a inclinação coincide, por acaso, com o que o dever ordena, nunca se pode ter certeza 

absoluta de qual foi a motivação que levou, de fato, à ação. É sempre mais fácil afirmar que 

uma pessoa agiu por dever quando suas inclinações se opõem a este. Então, se uma pessoa age 

apenas por uma inclinação natural imediata, sua ação pode possuir legalidade, mas não valor 

moral. Trata-se, na ética kantiana, de se determinar racionalmente a adequar as próprias 

máximas subjetivas – que orientam a ação – à forma da universalidade. Este é o procedimento 

do julgamento moral, o ato de relacionar a forma e a sensibilidade; e o imperativo categórico 

expressa a lei que orienta tal procedimento.  

Segundo Blosser, é por esse motivo que Kant insiste que a busca pela felicidade nada 

tem a ver com o dever. A espera de que a felicidade será a consequência da moralidade é uma 

questão prática de fé, não de conhecimento, a partir do postulado da existência de Deus. Seria 

até mesmo negativo ter conhecimento da existência de Deus. Se um tal conhecimento fosse 

possível, muitos iriam cumprir o que o dever ordena por medo, outros por esperança de alcançar 

uma recompensa futura, e a menor parte iria agir de maneira correta por puro respeito à lei 

moral. O valor da moralidade estaria perdido.  
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Scheler, em contrapartida, possui uma concepção muito diferente e original a respeito 

do lugar da felicidade na ética. Blosser afirma que as 

 

tradições filosóficas encontram apenas uma alternativa para esta relação: ou a 

felicidade é a consequência da virtude moral ou seu objetivo. Mas essa 

alternativa não vê o fundamental, segundo Scheler. Pois existe um sentido no 

qual é verdadeiro tanto que apenas a pessoa virtuosa é feliz quanto que apenas 

a pessoa feliz age virtuosamente. Por que isso é assim? Porque o empenho moral 

e a vontade moral advêm da felicidade enraizada no caráter moral (da pessoa) 

(BLOSSER, 1995, p. 184)43. 

 

Observamos, a partir desta citação, que a felicidade possui um papel importante na vida 

moral das pessoas, na perspectiva scheleriana. A felicidade não é vista como uma mera 

motivação natural, mas, enquanto enraizada no caráter moral da pessoa, ela é fonte de uma 

“experiência de capacidade” (Blosser, 1995, p. 185) de agir moralmente, ou seja, de realizar 

valores positivos e superiores.  

Kant afirma que a razão humana vulgar chega a alcançar o princípio da moralidade, 

“princípio esse que a razão humana vulgar não concebe abstratamente numa forma geral, mas 

que mantém sempre realmente diante dos olhos e de que se serve como padrão para seus juízos” 

(KANT, Gr, BA, 20). No entanto, a razão humana vulgar possui também a tendência de cair 

numa dialética; ou seja, incorrer em contradições nas quais se misturam as exigências distintas 

do dever e da felicidade. Sem instrução, a razão humana vulgar quase que certamente se perderá 

nesse embate e, acossada pelas necessidades naturais sempre tão prementes, tenderá a agir por 

inclinação e não por dever. Por isso se faz necessária a filosofia moral. Ela não só fornece por 

meio de prescrições claras o princípio da moralidade, como ela também serve para instruir os 

agentes que, de outro modo, ficariam imersos na dialética natural.  

Daí a necessidade da autoimposição do dever, como algo que vai além das inclinações 

naturais que levam as pessoas à busca da felicidade e do prazer e que seja capaz de submeter 

esta busca à condição restritiva da forma da universalidade. Essa autoimposição do dever é o 

que Kant chama de autonomia. A capacidade dos seres humanos de agirem racionalmente, ou 

seja, de se determinarem por aquilo que a razão, na forma da lei moral, ordena. Lei moral que 

                                                             
43 No original em inglês: “philosophical traditions finds only one alternative in this relationship:  either happiness 

is the consequence of moral virtue, or its goal. But this alternative misses the point, says Scheler. For there is a 

sense in which it is true both that only the virtuous person is happy and the happy person acts virtuously. Why is 

this? It is because moral striving and willing stem from happiness roots in moral character”. 
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se nos apresenta na forma do imperativo categórico. Este é uma pura forma, não há conteúdo 

nenhum, trata-se da forma da universalidade. A autonomia se opõe à heteronomia, que consiste 

em se deixar determinar por algo que não seja o reconhecimento da lei moral. Este 

reconhecimento assume a forma de um sentimento de respeito, que é o fundamento subjetivo 

da ação moral – enquanto a lei moral é o fundamento objetivo –; a partir daí, agimos por puro 

dever, adequando as máximas de nossas ações àquilo que a lei moral ordena.  

Blosser (1995)44 fornece uma análise detalhada das críticas de Scheler à noção de dever 

kantiana. O autor afirma que Scheler se opõe a Kant por acreditar que o dever é insuficiente 

para embasar o julgamento moral e o discernimento da obrigação moral por quatro motivos 

básicos. 

Primeiro motivo. O dever é uma condição restritiva que aparece quando somos incitados 

por uma inclinação natural. O reconhecimento do dever não é, portanto, uma intuição positiva 

do valor moral. Isso quer dizer que o que nos é demandado pela racionalidade, na forma da lei 

moral, só se torna aparente e se nos aparece como obrigação – ou por meio de um dever – em 

oposição a uma inclinação. Para Scheler, quando nós conhecemos, por intuição, a moralidade 

de uma ação (isto é, o valor daquele valor que nela serve de propósito), não sentimos 

necessariamente o peso do dever. E, mais ainda, se a intuição for adequada, ela determina a 

vontade sem que a pessoa se sinta pressionada por nenhuma obrigação. Uma intuição adequada 

do que é moralmente correto determina a vontade diretamente, sem o intermédio do dever. 

Segundo motivo. O dever é cego. Ele deixa de lado a intuição da essência do valor e 

obriga a partir de um “comando vazio”, uma pura forma sem conteúdo. Scheler, por sua vez, 

parece até admitir a existência de um dever desta natureza, mas ele só entra em cena 

precisamente quando as nossas intuições enfraquecem, aparecendo para nós como obscuras e 

confusas. Isso significa que o dever indica uma diminuição da qualidade moral das ações, ao 

contrário do que pensava Kant.  

Terceiro motivo. Scheler afirma que as observações de Kant sobre a autonomia da 

vontade foram insuficientes, negligenciando aspectos importantes do agir moral, no qual se 

realizam os valores positivos e superiores. Scheler acredita que é necessário considerar, além 

da autonomia da vontade, a autonomia da intuição. Isto permite ao autor diferenciar quatro tipos 

diferentes de experiência prática da moralidade. A primeira é a da vontade forçada. Essa não 

pode ser considerada autônoma em nenhum sentido. Esta experiência pode ocorrer, por 

                                                             
44 Conferir página 130. 
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exemplo, quando eu sou forçada a fazer algo, ou seja, sou coagida a executar uma determinada 

ação. Se eu sofro um sequestro relâmpago e os assaltantes me obrigam a retirar todo o dinheiro 

que eu vinha economizando da minha conta bancária e entregá-lo para eles, não se pode afirmar 

que exista aí autonomia da vontade, muito menos autonomia da intuição do valor. Não existe, 

de fato, escolha de ordem alguma. A segunda forma de experiência apresentada por Scheler é 

a da obediência cega. Neste tipo de experiência não somos forçados a realizar algo a despeito 

daquilo a que a nossa vontade nos determinaria. Mas aqui também não se encontra em nenhum 

grau a autonomia da intuição. Pensemos em um filho que obedece a todas as ordens de seus 

pais, pois acredita que eles apenas desejam o seu melhor. Para nenhuma das ações que este filho 

executa, há uma intuição de valor. Isto significa que ele não está ciente do caráter moral de suas 

ações. Ele pode muito bem vir a repetir todos os erros de seus pais e adquirir todos os seus 

vícios, sem que isto lhe desperte nenhum questionamento. A terceira forma de experiência é a 

da obediência. Aqui se trata não apenas de uma vontade não forçada, mas também da 

experiência de reconhecer que um comando possui seu fundamento em um valor material. Mas 

se trata aqui de uma intuição de valor heterônoma, ou seja, uma intuição de valor mediada pelo 

reconhecimento da legitimidade de um comando. Podemos tomar como exemplo a proibição 

de assassinar pessoas. Neste caso, o valor que está em jogo nos é transmitido através de uma 

lei do país onde vivemos. Mas não a obedecemos cegamente, pois, por meio do reconhecimento 

da autoridade das leis, nos é dado a conhecer que esta lei encontra seu fundamento em um valor 

objetivo, a saber, o valor da vida humana. Podemos dar ainda um outro exemplo de obediência. 

Ela ocorre quando nos dedicamos a seguir um líder. Quando elegemos um líder, normalmente 

o fazemos por termos sido contaminados pelos valores que este líder encarna e que passamos a 

intuir a partir das experiências de observação de sua pessoa e de obediência aos seus comandos. 

O que ocorre, portanto, é que identificamos, na figura do líder, um representante de alguma das 

esferas da hierarquia dos valores. Estes valores, não éramos capazes de intuir por nós mesmos, 

mas passamos a intuí-los indiretamente, a partir da figura do líder. Está assim configurada a 

intuição heterônoma do valor. A obediência aos comandos do mestre faz-se então necessária 

uma vez que ainda não somos capazes de perceber os valores com clareza e são precisamente 

os comandos do mestre que, a princípio, nos orientam na realização dos valores e nos permitem 

desenvolver nossa capacidade de intuir autonomamente tais valores. O quarto e último tipo de 

experiência identificada por Scheler é a experiência da vontade autônoma ancorada em uma 

intuição também autônoma dos valores objetivos. Dando continuidade ao exemplo que 

acabamos de mencionar, estamos falando aqui do momento em que o discípulo se torna 

independente do mestre, ou até se torna o mestre, capaz de perceber corretamente o valor de 
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cada situação e de realizar os valores por si mesmo, sem que tenha de se submeter a nenhuma 

lei ou comando.  

Quarto motivo. Scheler afirma que o dever possui necessariamente uma natureza 

restritiva e negativa. Para compreender esta afirmação é necessário apresentar uma outra 

característica do dever em Kant, à qual Scheler se opõe.  

Essa outra característica consiste no modo como está fundamentado o conceito de dever 

na ética kantiana. Seria preciso perguntar: em que se apoia a noção de dever? Scheler chama 

atenção para este ponto e afirma que a ética kantiana é uma “ética cega do dever” (BLOSSER, 

1995, p. 131). Scheler afirma que uma ética do dever é cega à medida que falha em reconhecer 

que, quando se estabelece o que deve ou não ser feito, já se pressupõe alguma compreensão dos 

valores. Sempre que se fala em dever, alguma apreensão de valor já deve ter ocorrido. Quando 

isto não ocorre, o dever é cego.  

Scheler distingue duas noções de dever: o “dever ideal” e o “dever normativo”. O dever 

ideal consiste em afirmações do tipo “Não deve haver injustiça” ou “Deve haver justiça”; 

enquanto o dever normativo assumiria as formas “Você não deve cometer injustiças” ou “Você 

deve agir com justiça”. Nota-se que o dever normativo está ancorado no dever ideal. Em 

qualquer um dos casos, contudo, o dever é sempre negativo, pois ele se refere à existência no 

momento atual de um valor negativo ou à não existência, também no momento atual, de um 

valor positivo, ou, ainda, à insuficiência no momento atual de um valor positivo. Quando 

afirmamos que não deve haver injustiça, entendemos que a injustiça está existindo no lugar da 

justiça. Assim, entendemos que o valor injustiça deve deixar de ser realizado e que o valor 

justiça deve ser realizado.  

Por outro lado, quando há justiça, mas ainda assim afirmamos que deve haver justiça, 

entende-se que esta afirmação tem o sentido de que a justiça que há ainda é menos do que devia 

ser. Assim, ao sempre apontar para uma falha, lacuna ou insuficiência, a noção de dever acaba 

associando-se a um sentimento negativo de incapacidade ou impotência, contrário à experiência 

que Scheler julga essencial à moralidade, a experiência da capacidade de agir moralmente, ou 

seja, de realizar o valor que aparece para o agente, em cada situação, como o mais elevado e o 

mais positivo. 

Em outras palavras, o dever, estritamente falando, sempre se refere a um valor negativo 

que deveria deixar de ser realizado e a um valor positivo que deve ser realizado em seu lugar, 

ou que está sendo realizado de modo ainda insuficiente. Por isso, Scheler afirma que o dever 
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nunca pode proporcionar uma intuição positiva dos valores, à qual corresponde uma experiência 

de capacidade de realizar o valor que está aparecendo na situação. Para Scheler, o dever só nos 

dá acesso aos valores positivos indiretamente, como opostos aos valores negativos, ou como 

aquilo de que ainda há carência.  

E como o dever ideal se desdobra no dever normativo? É apenas pela intuição do valor 

contido no dever ideal que o dever normativo possui um “apelo” a sua realização, podendo ser 

sentido como uma motivação válida da ação. É só a partir de uma intuição positiva do valor que 

se pode responder à pergunta “Por que eu devo fazer o que o dever ordena?”, que na verdade 

constitui uma questão que tende a desvanecer no contexto da aspiração e propósito 

positivamente experimentados de realizar o valor que aparece ao sujeito em determinada 

situação.  

Podemos perceber que a crítica de Scheler à concepção kantiana de dever se resume a 

dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, a noção kantiana de dever seria cega do ponto de 

vista axiológico por lhe faltar intuição positiva dos valores. Em segundo lugar, o dever, para 

Kant, não estaria baseado na intuição moral. Blosser expressa o significado geral da crítica de 

Scheler: 

 

Fazendo uma pequena extrapolação, é quase como se, por debaixo das 

declarações imperativas persistentes de Kant “Você deve! Você deve!”, Scheler 

pensou ter escutado uma vozinha respondendo “Por que? Por que?” – como se 

perguntasse: “Sim, Kant, mas qual é o parâmetro? Afinal, o que realmente 

significa para você ‘razão prática’? Que valores você está assumindo? No fim 

das contas, o que parece ‘racional’ para você pode muito bem parecer 

‘patológico’, ou, pelo menos, ‘culturalmente condicionado’ para outras 

pessoas”. (...) uma vez que o próprio significado de agência racional fosse 

fundamentalmente lançado em dúvida, o que teria o legado kantiano oferecido 

que não um sistema de fórmulas que era, para todos os propósitos práticos – 

precisamente como insistia Scheler – “vazio”? (BLOSSER, 95, p. 132)45. 

 

Para Scheler, em oposição a Kant, não podemos conhecer o que deve ser feito, do ponto 

de vista moral, a partir da forma dos julgamentos morais – da forma da universalidade –, mas 

                                                             
45 No original em inglês: “Extrapolating a bit, it is almost as if, beneath the commanding intonations of Kant’s 

persistent ‘Du sollst! Du sollst!’ Scheler thought he discerned a still, small, voice replying, ‘Warum? Warum?’ – 

as if to ask: “Yes, Kant, but by what standards? After all, what do you really mean by ‘practical reason’? What 

values are you assuming? After all, what seems ‘rational’ to you may well appear ‘pathological’, or at least 

‘culturally conditioned’, to others”. (…) once the very meaning of rational agency was cast fundamentally into 

doubt, what could the Kantian legacy offer but a system of formulas that were for all practical purposes – precisely 

as Scheler insisted – “empty”?”. 
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apenas a partir da intuição do conteúdo material a priori que orienta tais julgamentos. Para 

Scheler, os juízos morais devem encontrar seu preenchimento na intuição de um valor objetivo. 

Nas palavras de Blosser: 

 

Isso significa que a questão da obrigação moral – ou obrigação “racional” – não 

pode ser respondida em termos de si mesma. Pois o que é moralmente ou 

racionalmente obrigatório só pode ser determinado por referência a algum valor 

positivo cuja essência material ela mesma tem a qualidade de um “dever ser” 

ideal. Isso significa que a questão do dever nunca pode ser respondida de 

maneira puramente formal, pois algum tipo de parâmetro material é requerido 

como um cânon para determinar o que essencialmente deve ser (BLOSSER, 

1995, p. 139)46.  

 

Poderíamos dizer que, para Scheler, moral seria viver o puro valor.  

Percebe-se que a ética dos valores necessariamente se opõe à ideia de que o bem e o mal 

moral dependem da conformidade ou da não conformidade da vontade a uma lei formal. O 

dever não pode ser anterior ao valor, pois ele encontra seu fundamento no valor. Deste modo, 

é o valor e não o dever o fenômeno moral originário. Nas palavras de Scheler: “Toda 

‘necessidade do dever’ se origina na visada das interconexões a priori dos valores; o valor, 

porém, nunca encontra sua origem na necessidade do dever! Deste modo, só pode se tornar uma 

obrigação o que é bom” (SCHELER, 1980, p. 93) 47. 

Segundo Scheler, o erro que Kant cometeu foi o de definir a noção de bem a partir da 

noção de dever. Scheler cita a seguinte passagem de Kant: 

 

Se o conceito de bom não deve ser derivado de uma lei prática precedente, mas, 

antes, servir de fundamento a esta, então ele só pode ser o conceito de algo cuja 

existência promete prazer e deste modo determina a causalidade do sujeito à 

realização do mesmo, isto é, determina a faculdade de apetição. Ora, visto que 

é impossível ter a priori a perspiciência de qual representação será acompanhada 

de prazer e de qual, ao contrário, será acompanhada de desprazer, assim caberia 

                                                             
46 No original em inglês: “That is to say, the question of moral obligation – or ‘rational’ obligation – cannot be 

answered in terms of itself. For what is morally or rationally obligatory can be determined only by reference to 

some positive value whose material essence itself has the quality of an ideal ‘ought-to-be’. This means that the 

question of duty can never be answered purely formally, for some kind of material standard is required as a canon 

for determining what essentially ought to be”. 
47 No original em alemão: “Alle ‘Sollensnotwendigkeit’ geht auf die Einsicht in apriorische Zusammenhänge 

zwischen Werten zurück; niemals aber diese auf eine Notwendigkeit des Sollens! So kann auch nur zur ‘Pflicht’ 

werden, was gut ist”. 
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unicamente à experiência estipular o que seja imediatamente bom e mau 

(KANT, KprV BA 101 e 102). 

 

 Nesta passagem, Kant fala sobre o porquê de não se poder definir o que é moralmente 

bom ou mau senão a partir da noção de dever. Mas com a afirmação acima citada, diz Scheler, 

Kant reduz todos os valores a consequências de uma relação causal entre bens e propósitos e 

nossos estados sensíveis de prazer e desprazer. Bens e propósitos seriam coisas que prometem 

prazer e procuram evitar desprazer. Scheler afirma que foi isso precisamente que levou Kant ao 

“paradoxo do método”, que ele ilustra a partir de outra citação de Kant: “que o conceito de bom 

e mau não tem que ser determinado antes da lei moral (no fundamento da qual ele 

aparentemente até teria que ser posto), mas somente (como aqui também ocorre) depois dela e 

através dela” (KANT, KprV, BA 110). Para Scheler, por sua vez, a relação entre o dever e os 

valores ocorre em sentido inverso, embora seja ainda unilateral: o dever está fundado na 

compreensão do valor.  

 

3.2.O cultivo da virtude em Scheler e Kant. 

Já mencionamos, no primeiro capítulo, a concepção kantiana de virtude. Vale a pena 

retomá-la agora. Kant não admite que a virtude seja uma disposição natural para o agir moral, 

se isso significar que uma pessoa virtuosa naturalmente age, por meio de suas próprias 

inclinações, da maneira que a lei moral a ordenaria a agir. Se fosse assim, uma pessoa virtuosa 

não sentiria a moralidade como uma condição restritiva da ação, nem seria necessário que tal 

pessoa tivesse assumido o compromisso de sempre agir moralmente. Uma pessoa virtuosa, 

nesses termos, agiria moralmente de maneira natural – quer se trate de uma natureza mais 

imediata, quer de uma “segunda natureza”, gerada pelo cultivo do potencial inato. Mas a 

moralidade, para Kant, implicará sempre, em maior ou menor grau, na percepção do dever como 

uma exigência de adequação do comportamento ao imperativo categórico e a necessidade, para 

que a pessoa possua, de fato, uma boa vontade, da assunção de um compromisso explícito com 

o dever moral enquanto dever em certo sentido “trans-natural”. Ou seja, é necessário que se 

assuma o compromisso de sempre adotar o dever como uma motivação que pode ser suficiente 

em qualquer situação. É esse compromisso que define uma boa vontade. Então, para Kant, a 

pessoa virtuosa é aquela que possui uma boa vontade.  

Parece razoável afirmar que, na perspectiva kantiana, nunca haverá uma pessoa 

completamente virtuosa, pois os seres humanos por sua dupla natureza – animal e racional – 
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nunca se livrarão completamente da necessidade gerada por suas inclinações naturais ou, numa 

outra dimensão, nunca deixarão de experimentar uma lacuna entre suas inclinações cultivadas 

e as exigências do dever. Sempre existe uma certa margem de aprimoramento moral. A virtude 

decerto pode ser aprendida e cultivada. Existe a possibilidade de se fazer um esforço consciente, 

racional, no sentido de uma educação moral, mas o dever sempre colocará a exigência de um 

passo a mais.  

Blosser, ao fazer considerações sobre a virtude em Scheler e Kant, nos remete aos quatro 

tipos de caráter moral em Aristóteles e analisa as concepções de virtudes dos dois primeiros 

autores em função da concepção aristotélica dos diferentes tipos de caráter moral, quais sejam: 

a virtude moral, a força moral, a fraqueza moral e o vício moral. Blosser caracteriza esses quatro 

tipos de caráter moral nos seguintes termos:  

 

Um homem moralmente virtuoso, na visão de Aristóteles, é um indivíduo cujas 

inclinações estão em harmonia com a razão, para quem o “bom” é 

experimentado como “desejado”; ele não experimenta conflitos morais, pois ele 

“gosta” de ser moralmente bom. O homem moralmente forte é auto-controlado; 

ele dominou suas inclinações ao dar atenção à voz da razão, mas ele pode nem 

sempre apreciar “ser obrigada a cumprir” o seu dever. O homem moralmente 

fraco não possui auto-controle racional; suas inclinações frequentemente o 

levam a fazer o que ele, mais tarde, se arrepende de ter feito. O homem 

moralmente vicioso é o exato oposto do homem virtuoso; ele não experimenta 

conflito moral, cedendo à maldade sem qualquer resistência racional ou 

arrependimento (BLOSSER, 1995, p. 182)48 

 

O sistema ético scheleriano parece englobar dois dos tipos de caráter moral descritos 

por Aristóteles49. Os tipos da virtude e do vício moral. A pessoa virtuosa seria aquela cuja 

percepção emocional a priori dos valores é correta e adequada, ou seja, aquela que claramente 

intui o valor “que tem mais valor” na situação. A percepção adequada dos valores levaria o 

sujeito a agir da maneira que é moralmente correta e desejável, ou seja, levaria o sujeito a 

realizar este valor que tem mais valor. Sem que esse sujeito experimentasse nenhum tipo de 

                                                             
48 No original em inglês: “A Morally virtuous man, in Aristotle’s view, is one whose inclinations are in harmony 

with reason one for whom the ‘good’ is experienced as ‘desirable’; there is no moral conflict within him, for he 

‘likes’ being morally good. The morally strong man is self-controlled; he is one who has mastered his inclinations 

by heeding the voice of reason, but he may not entirely enjoy ‘having-to-do’ his duty. The morally weak man lacks 

rational self-control; his inclinations frequently leads him to do what he later regrets doing. The morally vicious 

man is the exact opposite of the virtuous; he experiences no moral conflict, embracing evil without any rational 

resistance or regret”.  
49 Uma investigação específica sobre as aproximações e os afastamentos entre Scheler e Aristóteles seria muito 

interessante, mas requereria um trabalho a parte que pretendemos realizar no futuro. 
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conflito interno, pois a aspiração do sujeito é naturalmente orientada por sua intuição dos 

valores. No outro extremo, o homem vicioso seria aquele mergulhado no ressentimento, que 

distorce sua apreensão dos valores. Ele também age de acordo com sua percepção emocional 

dos valores, não experimentando assim nenhum tipo de conflito interno, contudo, sua percepção 

dos valores é equivocada. Parece haver uma abertura para se considerar graus intermediários 

de caráter moral em Scheler, e embora eles não possuam um lugar claro em seu sistema, 

apresentam ao menos um certo eco. Falaremos sobre isso mais adiante quando abordarmos a 

discussão que Scheler faz sobre os modelos e os líderes e falarmos sobre a possibilidade da 

educação moral em Scheler.  

Kant, por sua vez, afirma Blosser, parece englobar somente os dois outros tipos de 

caráter moral, a força moral e a fraqueza moral. O homem virtuoso, para Kant, seria aquele que 

tem uma vontade forte e que é capaz de subjugar suas inclinações àquilo que o dever ordena. 

Nesse sentido, a distinção feita por Aristóteles – entre o homem virtuoso e o homem 

moralmente forte –, que encontra algum eco no sistema scheleriano, não possuiria lugar no 

sistema ético kantiano. O mesmo aconteceria com a distinção entre o homem vicioso e o homem 

moralmente fraco. Para Kant, todo ser humano reconhece a validade do dever moral. Por isso 

a ética kantiana não tem espaço para o homem totalmente mau do ponto de vista moral. Isto é, 

um indivíduo que estaria totalmente fechado para a validade do dever moral e não 

experimentaria nenhum grau de conflito interno ao agir de modo mau.  

No que diz respeito à aprendizagem moral e ao cultivo da virtude, encontramos alguns 

pontos que marcam simultaneamente uma aproximação e um afastamento entre Scheler e Kant. 

Por um lado, eles se distanciam pois Scheler critica a desconfiança que ele enxerga em Kant 

em relação à humanidade. Scheler não parece ter muito apreço pela visão de homem kantiana. 

E no conceito de dever, tal como delineado por Kant ele vê um reflexo dessa desconfiança. 

Uma necessidade constante de controle, mesmo que seja uma espécie de autocontrole, e a auto-

humilhação que o acompanha. Nos conceitos kantianos de virtude e de dever está posto para o 

ser humano um sentimento de impotência: por mais que suas inclinações naturais sejam 

aprimoradas, sempre haverá uma lacuna que o separa do ideal, por isso a necessidade do dever, 

de um comando, nunca é inteiramente suprimida. Ora, já falamos no capítulo anterior sobre o 

modo como Scheler encara o sentimento de impotência. Esse sentimento é um dos que estão na 

base do erro na percepção dos valores. Portanto, Scheler encara os sentimentos de impotência 

e de auto-humilhação como sentimentos negativos, que não devem ser cultivados e que devem 

ser, se possível, suprimidos.  
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Por outro lado, o que aproxima os dois autores é a possibilidade de haver um 

aprendizado ou um aprimoramento moral. Scheler chega a falar sobre esse tema no 

Formalismus, mas é no livro Sobre Modelos e Líderes que ele explora a questão em maiores 

detalhes. Como o próprio título do livro já dá a entender, Scheler confere grande importância, 

no que diz respeito ao desenvolvimento moral tanto de indivíduos quanto de populações, à 

influência que as figuras dos modelos e dos líderes exercem. Segundo Frings: “a exemplaridade 

moral de uma pessoa é superior a dois outros veículos muito conhecidos de crescimento moral: 

a ‘obediência’ e a ‘vontade’ de se tornar bom” (FRINGS, 2012, p. 73 e 74)50. O efeito moral 

que os modelos e os líderes conseguem gerar nas pessoas é muito mais profundo do que aqueles 

efeitos que podem ser gerados pela vontade e pela obediência. Os exemplos atraem as pessoas, 

afetando-as de maneira muito mais profunda, completa e duradoura. Frings nos fala do exemplo 

da conversão religiosa. Nenhuma conversão religiosa autêntica se dá por vontade ou por 

obediência. Uma transformação tão profunda como aquela pela qual passa uma pessoa que não 

acreditava em Deus e que passa a acreditar, não passa pelos atos de obedecer a um comando do 

tipo “Você deve acreditar em Deus” e nem pela vontade que poderia ser exemplificada pelo 

pensamento “Eu quero acreditar em Deus”. Nesse caso, a conversão pode ocorrer pela 

atratividade emocional exercida pelo modelo sobre a pessoa que passa pela experiência da 

conversão. Com efeito, a atração emocional gera uma abertura para os valores superiores, 

aqueles que “têm mais valor”, e que no limite residem na esfera do sagrado. Scheler afirma que 

essa atratividade emocional é exercida de maneira imediata e a priori. Essa influência não é 

mediada por reflexões e julgamentos. O autor chega mesmo a afirmar que na maioria das vezes 

essa influência ocorre sem que estejamos cientes dela. O crescimento moral ocorre, portanto, 

quando seguimos de maneira livre e imediata o exemplo dos modelos e dos líderes.  

No capítulo anterior falamos sobre cada esfera de valor e sua hierarquia. É importante 

notar que Scheler designa para cada nível da hierarquia uma figura – modelo ou líder – que 

encarna os valores referentes àquele nível. Também é importante ter em mente que, assim como 

existe, para cada nível, valores positivos e valores negativos, também existe, para cada nível 

um modelo e um anti-modelo, um líder e um anti-líder. 

Os protótipos de modelos e líderes apresentados por Scheler são os seguintes: 

a) O mestre na arte de viver – referente à esfera de valor do agradável sensorial.  

                                                             
50 No original em inglês: “the moral exemplarity of a person is superior to two other, well known vehicles of moral 

growth: to ‘obedience’ and to the ‘willing’ of becoming good”. 
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b) O pioneiro da civilização – referente à esfera de valor do útil e do não-útil. 

c) O herói – referente à esfera dos valores vitais. 

d) O gênio – referente à esfera dos valores do espírito. 

e) O santo – referente à esfera dos valores do sagrado e do profano. 

Esses modelos puros não existem por si mesmos; assim como os valores – que precisam 

entrar em relação com seus suportes para que possamos entrar em contato com eles –, eles 

precisam entrar em relação com pessoas – reais ou míticas – que lhes sirvam de suporte. Ou 

seja, assim como os valores, os modelos puros possuem uma existência funcional. É apenas 

quando “encarnados” em pessoas que eles podem ser apreendidos por nós. Vale notar, contudo, 

que o único suporte possível para os modelos puros são os seres humanos (reais ou mitológicos), 

ou objetos e animais antropomorfizados. Podemos pensar nas estorinhas que contamos para as 

crianças, mais especificamente nas fábulas. Nas fábulas há sempre uma moral a ser comunicada 

no final e os personagens das estórias são sempre animais antropomorfizados. As pessoas que 

servem de suporte para os modelos puros também não precisam ser pessoas reais, podem ser 

heróis mitológicos ou figuras dos contos e romances. E é a partir do exemplo colocado por essas 

figuras, que é seguido por nós de maneira livre e imediata, que ocorre o aprimoramento e o 

crescimento moral das pessoas e das sociedades.  

Scheler afirma que um dos maiores modelos da sociedade ocidental é Jesus Cristo. A 

figura do filho de Deus é um dos elementos mais centrais de toda a tradição ocidental. Não são 

as normas ou as regras de conduta, como pensam outros filósofos morais, mas o exemplo de 

Jesus Cristo e de outros grandes modelos e líderes que dão o tom da vida moral dos indivíduos 

e das populações no ocidente. Nas palavras de Wojtyla: “Tal gênio religioso-ético – e o maior 

gênio “do coração” – é, segundo Scheler, precisamente Jesus Cristo, e o sermão da Montanha 

constitui o exemplo mais significativo de transformação do ethos” (1993, p. 30 e 31). Scheler 

denomina ethos o conjunto dos valores presentes na vida emocional dos indivíduos e 

sociedades. Os diferentes indivíduos e as sociedades possuem sensibilidades diferentes frente 

aos valores. São as mudanças no ethos, afirma Scheler, que geram as mudanças aparentes na 

ética. Essas mudanças não implicam, de modo algum, mudanças nos próprios valores ou em 

sua hierarquia, mas na abertura e no acesso que temos aos valores.  
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Scheler especifica o tipo de relação que se estabelece entre a pessoa que segue o modelo 

e o modelo; trata-se de uma relação de amor. Scheler dá a essa relação o nome de seguimento51. 

Nas palavras de Wojtyla:  

 

O mundo dos valores ideais experimentado pelo modelo faz-se co-participação 

de experiência por parte do discípulo, o qual de certo modo cresce para ele e 

nele (...). Consiste nisto o “andar atrás” do modelo, que Scheler não reduz a atos 

internos (a vontade), nem externos (as ações), mas o concebe como uma entrega 

emocional espontânea e autônoma aos valores que o mestre-modelo 

experimenta intencionalmente (WOJTYLA, 1993, p. 59). 

 

Pensemos novamente na figura de Jesus Cristo. Muitas das atitudes recomendadas pelo 

mestre são experimentadas pelos discípulos como obrigações. Mas elas só se tornam obrigações 

que os discípulos e os praticantes da fé cristã se propõem a seguir, uma vez que estes 

reconheçam que esses preceitos possuem seu fundamento em um valor que não é intuído 

diretamente por aquele que crê, mas é dado a ele pela percepção emocional da validade do 

comando. Nesse caso, o comando adquire sua validade por conta da relação emocional, do 

amor, estabelecido entre o seguidor e o modelo que profere o comando. Estamos aqui na zona 

do aprimoramento moral. O cristão ainda não intui o valor por si mesmo, ele obedece a um 

comando proferido pelo modelo. Poderíamos estender o exemplo e afirmar que os homens e as 

mulheres santas são aqueles que possuem uma relação emocional tão completa e profunda com 

o modelo que “veem o mundo através de seus olhos” e, para eles, os comandos não aparecem 

como tais. Não são sentidos como uma obrigação, mas como a única maneira possível de agir, 

não por serem obrigados a tal, mas em virtude de sua própria natureza, que foi completamente 

transformada pela ligação emocional com o modelo.  

Podemos observar, portanto, que, para Scheler, não só é possível como principalmente 

positivo que esse crescimento e aprimoramento moral nos leve ao ponto de podermos prescindir 

do dever e ainda assim, ou por isso mesmo, agir de modo perfeitamente moral. De fato, o dever 

só parece ter lugar quando existe algum tipo de erro ou inadequação na intuição dos valores. 

Segundo Blosser, Scheler parece sugerir que: 

   

a intuição moral acarreta automaticamente a conformidade da vontade com o 

dever ideal. De fato, Scheler argumenta que se o valor positivo é perfeitamente 

                                                             
51 Em alemão: Gefolgschaft. 
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evidente e claro, a vontade o segue como que por uma verdadeira necessidade 

existencial, no sentido socrático de que toda “boa vontade” decorre da 

“cognição do bem” e toda vontade má repousa em “ilusão e aberração” moral 

(BLOSSER, 1995, p. 140)52. 

 

Além disso, Scheler também discorda da ideia de que é o dever, enquanto móbil da ação, 

que confere valor moral à ação. Para Scheler, o reino do valor moral é muito mais amplo do 

que o reino do moralmente obrigatório. Blosser afirma que “Scheler reconhece que existem 

muitas coisas que não podem ser comandadas ou proibidas, isso não necessariamente significa, 

em sua perspectiva, que essas coisas não possuem valor moral” (BLOSSER, 1995, p. 136)53.  

O maior exemplo é o do amor. O amor não pode ser ordenado ou proibido, o que não significa 

de modo algum que não existe valor moral no ato de amar uma pessoa. Nas palavras de Blosser: 

 

De fato, de acordo com Scheler, a pessoa que deseja e faz o que idealmente deve 

ser “por inclinação” e não “por dever” não possui apenas um valor igual, mas 

possui um valor maior, uma vez que a vontade com menos resistência ao bem 

possui maior valor moral (BLOSSER, 1995, p. 136)54. 

 

Kant, por sua vez, encarava o amor de outra forma. Ele acreditava que havia uma forma 

de amor que poderia ser comandada e uma outra forma de amor que não poderia ser comandada. 

Essa segunda forma de amor parece não possuir valor moral, para Kant. Nas palavras do autor: 

 

É sem dúvida também assim que se devem entender os passos da escritura em 

que se ordena que amemos o próximo, mesmo nosso inimigo. Pois que o amor 

enquanto inclinação não pode ser ordenado, mas o bem-fazer por dever, mesmo 

que a isso não sejamos levados por nenhuma inclinação e até se oponha a ele 

uma aversão natural e invencível, é amor prático e não patológico, que reside 

na vontade e não na tendência da sensibilidade, em princípio de ação e não em 

compaixão lânguida. E só esse amor pode ser ordenado (KANT, Gr, BA 13). 

 

                                                             
52 No original em inglês: “moral insight automatically brings conformity of will to the ideal ought. In fact, Scheler 

argues that if a positive value is perfectly evident and clear, then willing follows as veritable existential necessity, 

in the Socratic sense that all ‘good willing’ follows from ‘cognition of the good’, and that all evil willing rests on 

moral ‘deception and aberration’”.  
53 No original em inglês: “Scheler recognizes that there are many things that cannot be commended or prohibited, 

this does not necessarily mean, in his view, that they are without moral value”. 
54 No original em inglês: “In fact, according to Scheler, the person who wills and does what ideally ought to be 

“by inclination” rather than “form duty” is not merely of equal value but of higher value, since the conation with 

the least resistance to the good has the higher moral value”. 
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Pelo que podemos perceber, a partir do que foi exposto, Scheler se oporia 

veementemente a essa afirmação kantiana. Para Scheler o amor escapa completamente do reino 

do moralmente obrigatório, o que não o exclui, contudo, do reino do moralmente valioso.  

Parece ser possível afirmar, a partir do que foi exposto, que a discordância de Scheler 

em relação à noção de dever em Kant não diz respeito à caracterização do conceito em si. 

Scheler parece concordar que o dever consiste numa forma de restrição da ação que não 

encontra seu fundamento em algo da ordem da experiência sensível dos sujeitos. Scheler não 

pode concordar é com a relação estabelecida entre o conceito de dever e os valores e a relação 

entre dever e valor moral.  

Para Scheler, outro agravante no formalismo ético kantiano diz respeito ao fato de que, 

na concepção kantiana formal do dever, o que é moralmente obrigatório não varia de acordo 

com as circunstâncias; Scheler procura demonstrar que as circunstâncias e as variações nas 

circunstâncias são essenciais para o modo como o valor aparece ao sujeito e para aquilo que 

derivadamente pode ser considerado moralmente devido ou obrigatório. Blosser afirma que, 

para Scheler, “o que é moralmente obrigatório pode variar materialmente com a variação dos 

conteúdos de cada situação moral concreta (1995, p. 139)55. 

Um exemplo pode ajudar a compreender melhor essa questão. Grande parte das pessoas, 

apesar de conseguirem conviver bem em sociedade umas com as outras, passa a vida 

preocupada em buscar e promover o seu próprio bem-estar, muitas vezes até mesmo não se 

preocupando ou passando por cima das necessidades e da felicidade de outras pessoas. 

Pensemos, por outro lado, no exemplo de pessoas como São Francisco de Assis. Um homem 

que abandonou toda a riqueza de sua família e saiu nu da casa de seus pais. Comia na medida 

em que lhe era oferecida comida. Teria sido necessário dizer ao santo homem que um mínimo 

de cuidado consigo mesmo era necessário para que ele pudesse continuar realizando sua obra. 

Nesse caso, seguindo a visão de Scheler, afirmaríamos que o santo sofria de uma “urgência 

patológica de se sacrificar e negligenciar o próprio bem-estar” (BLOSSER, 1995, p. 135), 

enquanto, no primeiro caso citado, estávamos falando de pessoas que poderiam ser classificadas 

como egoístas. Blosser afirma: 

 

                                                             
55 No original em inglês: “what is morally obligatory may vary materially with the variable contents of each 

concrete moral situation”.  
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De acordo com cada um dos dois casos as obrigações vão variar: o primeiro 

gera imperativos do tipo; “Ame ao seu próximo como a si mesmo” ou “É mais 

gratificante dar do que receber”; enquanto o segundo gera imperativos opostos 

ressaltando o reconhecimento do valor próprio e da autoestima: “Ame a você 

mesmo” ou “Procure primeiro se tornar alguém para que você possa dar aos 

outros algo de si” (BLOSSER, 1995, p. 135)56. 

 

 Essa passagem de Blosser permite entrever o papel do dever – dos imperativos – na ética 

de Scheler. Ele serve como uma espécie de exortação que procura despertar a vida emotiva da 

pessoa para a intuição do valor positivo que sobressai em cada situação. A passagem dá a 

entender que um valor como o do “útil” pode, em certas circunstâncias, estar em uma posição 

superior em relação a um outro valor que, de modo mais apressado, se considera mais elevado 

ou que, certamente, seria considerado mais elevado por um critério puramente formal como o 

que Kant propõe.  

Além disso, duas coisas interessantes podem ser notadas a partir dessa passagem de 

Blosser. Primeiro, que imperativos diferentes e até mesmo opostos podem estar baseados no 

mesmo valor – como o valor “vida” e a relação da própria vida com a vida dos outros. Segundo, 

que Scheler acreditava que Kant estaria errado ao assumir que todas as pessoas são naturalmente 

inclinadas a perseguir a sua própria felicidade, ou seja, as inclinações naturais de uma pessoa 

seriam sempre egoístas, e por isso não faria sentido ordenar que uma pessoa procure promover 

a sua própria felicidade.  

  

3.3.Problemas suscitados pela concepção scheleriana do dever. 

Não podemos deixar de comentar, contudo, três grandes problemas com os quais nos 

deparamos ao analisar a teoria ética scheleriana. Primeiro, a teoria scheleriana não parece dar 

conta do conflito moral que as pessoas costumam experimentar em inúmeras situações ao longo 

da vida. Toda vontade que poderia ser chamada de imoral ou de má, toda forma de erro, seriam 

consequências de uma apreensão equivocada dos valores. Parece, assim, que nunca haveria 

nenhuma distância entre o que em alguma medida se quer fazer e o que o de fato se acaba 

fazendo, ou entre aquilo que se sabe que deve ser feito e aquilo que de fato se faz. Não haveria 

espaço para a experiência de fazer algo a contragosto ou a experiência do arrependimento, por 

                                                             
56 No original em inglês: “Accordingly, obligations in the two cases will vary: the first generates imperatives of 

the type: ‘Love your neighbor as yourself’ or It is more blessed to give then to receive’; while the second generates 

imperatives of the opposite type stressing recognition of self-worth and self-esteem: ‘Love yourself’ or ‘Attempt 

first to be someone so that you can give others something from yourself’”.  
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exemplo. Em outros termos, não haveria distância nenhuma entre o peso sentido do dever e a 

inclinação.  

Em contrapartida, Kant parece englobar em seu sistema ético as experiências comuns 

de, em primeiro lugar, se sentir dividido entre aquilo que se quer fazer, por inclinação natural, 

e aquilo que se sabe que deve ser feito e, em segundo lugar, a experiência de, em face de um 

dilema moral, escolher aquilo que se sabe ser errado ou imoral. Estas são duas experiências que 

não aparecem no sistema ético de Scheler.  

Blosser (1995)57, contudo, afirma que seria possível reconhecer em Kant um problema 

análogo ao que está colocado na teoria ética de Scheler58. Esse problema surgiria por conta da 

natureza dual do homem assumida por Kant. A questão que leva ao problema é a seguinte: se o 

homem kantiano se encontra dividido entre aquilo que ele conhece como sua obrigação moral 

e aquilo que ele se sente inclinado a fazer, por que ele não faz simplesmente o que ele está 

inclinado a fazer? O que o levaria a abrir mão do que ele deseja para agir por dever? Kant 

resolve este problema inicial ao demonstrar que a liberdade está atrelada ao princípio racional 

da ação, ao sujeito noumênico. A inclinação seria, portanto, algo de “exterior”, heterônomo. 

Blosser afirma que, desse modo, o sujeito kantiano não seria verdadeiramente dividido. Antes, 

haveria um sujeito autêntico – racional – e um outro que seria uma espécie de intruso, que 

estaria constantemente se insinuando, buscando se impor. Nesse sentido, é negada autonomia a 

todas as ações cuja motivação é puramente natural. Ou seja, à vontade má ou imoral é negada 

autonomia.  

Podemos destacar um segundo problema na ética de Scheler, que advém, talvez, do fato 

do Formalismus ser uma obra voltada para a fundamentação da ética e não de ética aplicada. 

Em algumas situações concretas fica difícil saber como aplicar a ética scheleriana. Ainda que 

sejamos capazes de conhecer a priori diversos valores diferentes e de saber que devemos nos 

empenhar por realizar valores positivos e superiores, não é claro como devemos agir quando 

confrontados com situações específicas em nosso dia a dia. Considerando, por exemplo, que se 

trate de dois valores positivos diferentes dentro de uma mesma esfera de valores, como 

saberemos o que devemos fazer? Vamos imaginar a seguinte cena: eu estou em uma galeria de 

arte observando uma bela pintura e, de relance, vejo que alguém pegou o celular da bolsa de 

                                                             
57 Conferir p. 141 e 142. 
58 Este problema será citado aqui apenas a título de ilustração. Esta é uma questão cuja análise cuidadosa e 

aprofundada não podemos fazer no momento. Mas, sem dúvida, é uma questão de interesse que pode vir a ser 

abordada em trabalhos futuros.  
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uma mulher distraída. Devo interromper minha experiência estética para alertar as pessoas ao 

redor de que existe um ladrão no recinto? A escolha parece óbvia, devo parar de contemplar o 

quadro, alertar as pessoas, e ligar imediatamente para a polícia. Mas qual seria a explicação 

para isso na ética scheleriana? Afinal, estaríamos falando de dois valores positivos da mesma 

esfera de valores: os valores “belo” e “justiça” da esfera dos valores espirituais. 

Scheler certamente diria que este tipo de exemplo atesta a superioridade da “percepção 

situada” sobre todos os princípios de caráter geral, acrescentando que é próprio da percepção 

virtuosa não ser suscetível de explicações a partir de normas gerais. Mas este tipo de resposta, 

longe de suavizar, parece antes corroborar a (má) impressão de que as “éticas da virtude” têm 

dificuldades com questões de aplicação que não podem deixar de ser colocadas na discussão 

ética.  

A hierarquia dos valores nos traz ainda uma segunda nuance para este mesmo problema. 

Algumas situações concretas com as quais nos deparamos parecem deixar claro que, algumas 

vezes, um valor positivo menos elevado deve ser realizado no lugar de um valor mais elevado. 

Blosser nos dá um exemplo: 

 

a realização de um valor menos elevado (como o combate à fome na África, que 

diz respeito ao valor “vital” ou “biológico” da vida) pode ser mais relevante do 

que a realização de um valor mais elevado (como a construção de uma catedral 

em Washington, D.C., que diz respeito aos valores “espirituais” ou “religiosos” 

da adoração) (BLOSSER, 1995, p. 143)59 

 

Em casos como este, o critério “formal” da universalização, ou da aceitabilidade 

universal da máxima da ação, pode se revelar imprescindível.  

Por fim, um terceiro problema diz respeito ao fato de a teoria moral scheleriana parecer 

deixar pouco ou nenhum espaço para a liberdade; pois, ou intuímos o valor positivo de maneira 

clara e evidente e somos imediatamente movidos por ele, ou estamos imersos no ressentimento 

e agimos com base em uma percepção errada dos valores. De qualquer modo, somo atraídos 

pelos valores de maneira pré-racional, o que parece levar a uma espécie de determinismo da 

vontade a partir da intuição dos valores.  

                                                             
59 No original em inglês: “the realization of a lower value (such as famine relief in Africa, which is concerned with 

the ‘vital’ or ‘biological’ value of human life) might be more pressing than that of a higher value (such as building 

a cathedral in Washington, D.C., which is concerned with the ‘spiritual’ or ‘religious’ value of worship)”. 
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Wojtyla analisa esse ponto extensamente. Para entender a conclusão do autor, é 

necessário relembrarmos o modo como ocorre a realização dos valores, segundo Scheler. No 

final do segundo capítulo da presente dissertação, falamos sobre os propósitos em Scheler e 

como o autor os encara como veículos para a realização dos valores. O valor intuído em um ato 

emocional-cognoscitivo torna-se objeto da aspiração, constituindo, assim, o fundamento e o 

fim de um propósito a ser realizado. O propósito possui um componente emocional – que é o 

valor intuído – e um componente racional – que é a representação consciente sobre o modo de 

realizar o valor. Vimos também que o escopo da representação é limitado às possibilidades 

definidas pelo valor que serve de fundamento ao propósito e que deverá ser realizado por ele. 

Podemos perceber que a percepção dos valores exerce uma atração irresistível sobre a vontade; 

somos levados a pensar, a partir dessa afirmação, que a vontade é determinada, de maneira 

totalmente passiva, pela esfera emocional da vida da pessoa, mais especificamente, pelos 

valores experimentados nela. Não haveria, portanto, nenhuma participação ativa significante da 

vontade na determinação da direção das ações das pessoas. A vontade seria determinada, em 

um primeiro momento, pela atração dos valores que dirigem a aspiração e secundariamente pela 

representação. Mas, como já vimos, esse segundo momento da determinação das ações é 

completamente limitado às possibilidades estabelecidas pelo valor que é o fundamento e o fim 

do propósito. A primeira parte desse processo de escolha – que é chamada de escolha a priori – 

é pré-racional, escapando à possibilidade de controle consciente dos sujeitos. Nas palavras de 

Wojtyla: 

 

A melhor confirmação de que a vontade somente sofreu a atração causal nascida 

da emoção e de que não tomou parte ativa em dirigir seu desejo, é o fato de que 

a “representação” só secundariamente se manifesta (...) quando a orientação da 

vontade já está decidida (1993, p. 106). 

 

 A análise de Wojtyla confirma o diagnóstico de que a ética scheleriana não abre espaço 

para uma experiência comum, que é a experiência da liberdade de escolha em sentido estrito – 

quando de fato sentimos que podemos escolher uma coisa ou outra. Inclusive, Wojtyla aponta 

este como um dos principais afastamentos entre a ética scheleriana e a ética cristã. Wojtyla 

afirma que está presente na ética cristã a radicalidade do livre arbítrio que é concedido por Deus 

aos indivíduos. Na ética scheleriana, por sua vez, não haveria espaço para o livre arbítrio60. 

                                                             
60 Conferir Wojtyla, 1993, páginas 99 até 115. 
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Analisamos aqui alguns dos principais problemas suscitados pela ética de Scheler, o que 

não significa de modo algum que a questão está encerrada, outros problemas podem ser 

encontrados. Abordamos apenas aqueles que se encontram em mais íntima relação com os 

pontos de interesse da presente dissertação.  

 

3.4.As perspectivas éticas atrativas e imperativas. 

A partir do que foi exposto acreditamos ser possível concluir que, para Scheler, o dever 

só é válido à medida que aparece como plenamente realizável no momento atual. Para Scheler, 

esta experiência da possibilidade da realização plena do dever é uma experiência da capacidade 

não apenas de agir moralmente, mas também de realizar-se como pessoa, ser feliz. Isto significa 

que a noção de dever só é eticamente válida à medida que se integra harmoniosamente na 

experiência de poder realizar-se como pessoa, ou ser feliz. Estas são características que fazem 

com que a ética scheleriana não tenha caráter imperativo e sim atrativo. Quando há percepção 

adequada dos valores é possível prescindir de qualquer tipo de prescrição que diga ao sujeito o 

que ele deve fazer. A percepção adequada dos valores é o único requisito para a realização da 

ação moralmente correta na ética scheleriana. O dever só aparecerá quando há uma percepção 

inadequada dos valores que estão presentes em uma determinada situação – e a esta percepção 

inadequada corresponde um sentimento negativo do agente, de incapacidade de realizar-se 

plenamente. 

A concepção kantiana imperativa do dever, por outro lado, valoriza esta majestade do 

dever frente às possibilidades humanas de realizá-lo. Face à majestade do dever nos sentimos 

humilhados, isto é, incapazes de realizá-lo em sua plenitude. O dever está sempre acusando no 

ser humano uma falha, uma lacuna. Existe um distanciamento entre as capacidades humanas de 

realização do dever e o que este, em sua plenitude, exige de nós. A moralidade aparece, 

portanto, como uma experiência de autoacusação em nome de um dever que está sempre além 

do alcance do agente. Ainda para Kant, seria precisamente esta humilhação que sofremos frente 

à majestade do dever que nos eleva. Se somos elevados por esta experiência ela é positiva. O 

dever humilha e é bom que seja assim, pois apenas deste modo somos elevados acima de nossas 

inclinações naturais e podemos nos voltar à realização de algo que escapa a toda determinação 

natural e é posto para nós pela razão pura. Essas características da ética kantiana, principalmente 

a sua noção de dever, nos levam a caracterizá-la como imperativa, segundo a proposta de 

Charles Larmore apresentada na “Introdução”. 
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Outro ponto interessante a ser levantado é o do aprimoramento moral. Foi possível 

perceber que os modelos, segundo Scheler, exercem atração sobre o sujeito em sua trajetória de 

aperfeiçoamento moral. Os modelos e líderes exercem uma força atrativa sobre o sujeito em 

desenvolvimento moral e esta força atrativa é o que há de mais poderoso no percurso de 

desenvolvimento. Segundo Scheler, muito mais poderoso do que a obediência e a vontade de 

agir de maneira moralmente correta. Scheler está defendendo a possibilidade de um 

desenvolvimento moral pleno guiado pela figura de um líder ao qual o discípulo está unido por 

um vínculo de amor. Estas características não seriam encontradas em uma perspectiva 

imperativa da ética. A lei moral e a autodeterminação voltada para a assunção de um 

compromisso de sempre assumir o dever como motivação suficiente na realização da ação 

tomam o lugar da influência benéfica do modelo ou do líder. Assim, o que permite caracterizar 

a ética scheleriana como atrativa é não apenas a ideia de que os valores adequadamente 

percebidos são, antes de tudo, atrativos, mas também a concepção de que o processo de 

aprimoramento moral é guiado pela atração por modelos e líderes, muito mais do que pela 

vontade de adequar-se a um dever de caráter estritamente imperativo. 

Na concepção scheleriana, sentimentos negativos como o sentimento de se sentir 

humilhado e incapaz (mesmo que apenas momentaneamente) não levam à elevação do agente. 

Ao contrário, tais sentimentos negativos atiram o agente no ressentimento, afastando-o de uma 

percepção adequada dos valores. Em outras palavras, os sentimentos negativos que para Kant 

seriam uma marca ou indício da elevação humana, para Scheler, são eticamente indesejáveis, 

afastam o agente da percepção adequada dos valores e não servem como motivação da ação 

verdadeiramente moral. 
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Conclusão. 

Vimos na Introdução a caracterização das éticas atrativas e imperativas tal como 

definidas por Larmore. Nosso objetivo com esta exposição era pensar, a partir daí, as éticas de 

Scheler e Kant. Procurando demonstrar como elas poderiam ser consideradas representantes 

adequadas das éticas atrativas e imperativas respectivamente.  

Partimos então para a análise de alguns pontos fundamentais das éticas dos dois autores. 

No primeiro capítulo, abordamos a ética kantiana. Começamos por expor a noção de a priori 

tal como definida pelo autor. Essa noção é fundamental, pois é ela que permite que a ética se 

livre de toda contingência, na visão do autor. Para ser considerada plenamente moral, a ação 

não pode ter sido determinada pela busca de felicidade do agente. Ela deve ser submetida aos 

critérios a priori da moralidade: deve obedecer à forma de universalidade e ser motivada pelo 

puro respeito pelo dever. O a priori possui dois aspectos fundamentais na ética kantiana. 

Essa pura forma de universalidade é a forma da Lei Moral que foi também abordada no 

primeiro capítulo, bem como o papel do sentimento de respeito na motivação da ação 

moralmente correta. Vimos que cada sujeito, quando age, põe para si mesmo e por si mesmo 

uma máxima. A máxima é a regra subjetiva da ação. Todo sujeito deve então se perguntar se 

ele pode querer que a sua máxima se torne também a máxima de todas as outras pessoas. Se 

essa universalização implicar em qualquer tipo de contradição a sua máxima não é moral. Ela 

deve poder ser universalizada sem que sua universalização implique contradição para poder ser 

considerada correta. Mas isso não é tudo. A ação deve ser ainda motivada pelo puro respeito ao 

dever. Se a ação obedecer à forma da universalidade, mas não for realizada por dever, ela possui 

legalidade, mas não podemos afirmar que ela é plenamente moral. Para que ela seja considerada 

plenamente moral, é necessário que o sujeito realize a ação motivado não pela sua busca 

particular de felicidade, mas pelo puro respeito que todo ser racional deve ter pelo dever. O 

dever é o sinal de que toda pessoa pode se elevar acima de sua natureza “animal” e escolher 

determinar a sua ação de modo plenamente racional, livre da influência da sensibilidade.  

O dever é o ponto fundamental da ética kantiana no qual nos apoiamos para caracterizá-

la como imperativa. Pois o dever é uma exigência que nunca poderá ser atendida por completo 

pelos seres humanos. Ele aponta sempre uma falha, uma necessidade de se aprimorar um pouco 

mais. De modo que nunca será possível abrir mão do dever na realização da ação plenamente 

moral. Isso ficou claro quando discutimos a boa vontade. A boa vontade é aquela que adota o 
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compromisso de sempre assumir a motivação do dever como suficiente em qualquer situação. 

Aquele que possui uma boa vontade assume um compromisso com a moralidade.  

No segundo capítulo, começamos a falar sobre a ética de Scheler. Começamos expondo 

as características do a priori scheleriano. Vimos, nesta parte, que existem grandes discordâncias 

entre as caracterizações do a priori scheleriano e kantiano. Scheler critica Kant por seu recurso 

precipitado ao formalismo. Scheler afirma que a ética não precisa recorrer a formas puras para 

escapar da contingência. Pelo seu recurso à fenomenologia, Scheler fala de uma materialidade 

que é independente de toda contingência. Uma materialidade que não é derivada de conteúdos 

sensíveis, mas que é a priori. Os conteúdos materiais aos quais Scheler se refere no âmbito da 

ética são os valores.  

Passamos então a realizar uma tentativa de compreensão do que são os valores na ética 

scheleriana. Os valores, para Scheler, são o conteúdo da nossa experiência emocional com o 

mundo. Scheler afirma que nossa relação com o mundo não se limita ao contato racional com 

o mundo ou ao contato ingênuo da experiência natural. Estes contatos só acontecem depois que 

ocorre uma abertura do espírito humano para o mundo. Scheler chama esse movimento 

essencial do espírito humano em direção ao mundo de amor. No amor estão enraizados todos 

os atos emocionais de conhecimento dos valores. Estes, contudo, afirma o autor, necessitam de 

suportes para se manifestar. E é a partir de nossa relação com os suportes que apreendemos os 

valores. Para compreender melhor que tipo de existência possuem os valores nós nos baseamos 

no trabalho de Frings, que afirma que os valores possuem uma existência funcional. Isso quer 

dizer que eles não existem independentemente dos seus suportes, mas que eles também não são 

meras propriedades destes suportes. Eles emergem na própria relação emocional do homem 

com o mundo.  

A seguir exploramos a hierarquia dos valores proposta por Scheler e afirmamos que, 

para o autor, moral é a vivência e a realização dos valores positivos e mais elevados da 

hierarquia. 

Por fim, procuramos compreender como era possível que houvesse erro na apreensão 

dos valores. Identificamos a possibilidade de ocorrerem dois tipos de erro: o erro da apreensão 

do valor em um determinado suporte – devido a problemas de natureza físico-psicológica – e o 

erro da apreensão da posição do valor na hierarquia dos valores – devido aos diferentes graus 

de ressentimento. O segundo tipo é o que interessa à moralidade.  
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No terceiro e último capítulo, começamos por reexplorar mais detidamente a concepção 

de dever em Scheler e Kant. Vimos que, para Kant, o dever é sempre necessário, de modo que 

não se pode prescindir do dever na ação moralmente correta. Já para Scheler, a presença do 

dever aponta para a heteronomia da intuição dos valores, o que representa uma queda na 

qualidade moral da ação. O ponto central da crítica de Scheler diz respeito ao fato do dever ser 

cego do ponto de vista axiológico. O que Kant não percebe é que todo dever moral já pressupõe 

alguma apreensão do valor que ele teria por base.  

 Esta questão nos levou ao debate acerca do cultivo da virtude. Scheler parece ter muito 

pouco apreço pela visão de homem kantiana. O sujeito kantiano é aquele que está sempre 

dividido entre suas inclinações e aquilo que a lei moral ordena. É o sujeito que deve estar sempre 

atento para suas inclinações naturais com o objetivo de controlá-las. Este sujeito nunca será 

plenamente virtuoso, no sentido de aprimorar-se a ponto de poder prescindir da noção de dever 

e, ainda assim, ser capaz de agir de maneira plenamente moral. Já segundo a visão de homem 

scheleriana é possível haver aprimoramento moral a ponto do sujeito poder prescindir do dever 

e ainda assim ser capaz de realizar os valores positivos mais elevados da hierarquia dos valores. 

Esse aprimoramento moral se dá, principalmente, a partir da influência dos modelos e dos 

líderes. Segundo Scheler, a exemplaridade é a forma mais eficiente do aprimoramento moral. 

Ultrapassando a importância da obediência e da vontade de agir de maneira correta. O modelo 

ou líder nos mostra que é possível eliminar qualquer tipo de obstáculo que nos impeça de 

perceber claramente os valores e de realizá-los em sua plenitude.  

 No penúltimo tópico do capítulo, mencionamos alguns dos principais problemas que 

podem emergir da concepção scheleriana do dever. Os problemas levantados permanecem sem 

resposta na presente dissertação, mas são temas que a autora pretende continuar explorando ao 

longo dos seus estudos no doutorado.  

 No último tópico retomamos a diferenciação entre as teorias éticas imperativas e 

atrativas apresentada na introdução. Destacamos os pontos principais das éticas dos dois autores 

estudados que nos levaram a tomá-los como representantes adequados destas perspectivas 

éticas. Em Kant foram a majestade do dever e a ideia de que sempre haverá uma lacuna entre o 

aprimoramento moral possível do sujeito e aquilo que o dever ordena os pontos centrais da 

nossa caracterização de sua ética como imperativa. Surge daí um sentimento de impotência e, 

ao mesmo tempo, uma autoelevação, que jamais poderiam ser encontrados em Scheler como 

aspectos positivos da moralidade. Vimos que, em Scheler, a força da moralidade não reside no 
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caráter imperativo do dever, mas no caráter atrativo do valor percebido e preferido em certa 

situação, e também da experiência da capacidade de realizar este valor, como experiência da 

capacidade de realizar-se como pessoa, ou ser feliz. 

 Admitindo-se que a ética scheleriana possa ser tomada como uma manifestação da 

perspectiva atrativa, poder-se-ia talvez argumentar que, na versão scheleriana, a ética atrativa 

escaparia à objeção de dependência de uma concepção pública e objetivamente válida de 

felicidade, ou vida bem-sucedida. Talvez seja possível argumentar que, na versão de Scheler, o 

elemento atrativo não é tanto um Bem que se pretende objetivamente válido acima dos bens 

subjetivamente preferidos pelos indivíduos, mas o valor percebido e preferido pelo sujeito, 

ainda que de forma equivocada, mas sempre passível de aperfeiçoamento. Em vez de apontar 

para a impossibilidade de uma ética atrativa, o “pluralismo razoável” das concepções de bem 

apontaria para um convite ao aprimoramento do discernimento e da percepção dos valores e da 

hierarquia dos valores. Nesta linha de argumentação, o fato de Scheler defender a objetividade 

da esfera e da hierarquia dos valores não significaria que não haveria possibilidade de 

aprimoramento no discernimento humano desta hierarquia. Estes são pontos que poderão ser 

explorados em trabalhos futuros. 
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