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O

esfudo represenfa uma fenfafiva para!undamenfar,
em
base jilos6jica, 0 pluralismo confemporaneo.
Pm'fi/ldo
do personalismo
hico e solidcirio de Max Scheler, sobrefudo da
"individualidade
absolufa" de cada pessoa e de seu mundo, onde
se dao a verdade e 0 bem objetivos, 0 auforl71osfra as conseqiiencias
pluralistas
desta concepc;ao, sem cair, necessarial71enfe,
llLt/n
relativismo ou individualismo
eXfremados.
a legifimac;ao das
dijerenc;as, de seu respeito reciproco e da necessidade de sua
integrac;ao.

E

Vivemos hoje num mundo pluralista. A sociedade monolitica
e unifonne de outrora cedeu 0 Jugar a uma sociedade complexa,
diferenciada e plurifonne, onde multiplicam-se os estiJos de viEia,
os modos de pensar e agir. A diversidade de grupos etnicos e
nacionais, de culturas, de regimes politicos, de teorias cientificas,
de crenc;:as religiosas, de sistemas filos6ficos, etc. cresceu tanto
que hoje 0 mundo tomou-se um verdadeiro mosaico.
Com isso nao se quer afinnar que em outras epocas nao ti vesse
havido diversidade, mas 0 que e novo e sintomatico de hoje e que
nunca houve tanta diferenc;:a, e, sobretudo, nunca a diferenc;:a foi
tao aceita e respeitada, nunc a, como hoje, se reconheceu a todos,
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indistintamente,
0 direito de ser diferente. Eo verdadeiro triunfo da
liberdade, da igualdade e da democracia, em tem10S de direito e de
fato. Ate teorias e posi90es opostas deixaram de se combater e estao
buscando uma convivencia pacifica, e 0 caminho de uma possivel
integra9ao e de um dialogo saudavel. Eo fen6meno do pluralismo
contemporfmeo, verdadeiro "sinal dos tempos", que se apresenta como
"um fato irreversivel" e altamente auspicioso I
o fen6meno do pluralismo coloca em evidencia alguns val ores e
conquistas tipicas da sociedade hodiema, a saber: a liberdade de
pensamento e de consciencia; 0 respeito pela pessoa humana e 0
reconhecimento
de sua dignidade; a igualdade e universalidade
dos direitos humanos; a aceita9ao da liberdade do outro e da sua
diferen9a; a valoriza9ao das minorias e de todas as culturas; 0
triunfo da democracia2
e a busca da tolerfmcia e da convivencia
pacifica entre todos os grupos, na90es e religioes. Sem duvidas,
tudo isso e positivo e muito promissor. So nao e aceito 0 terrorismo,
que e urn gesto de represalia dos fracos e uma atitude negadora do
pluralismo e da diferen9a do outro.
Existem hoje varios tipos de pluralismo, como: 0 sociologico,
o cultural, 0 etnico, 0 politico, 0 juridico 3 , 0 etico, 0 estetico, 0
religioso 4, 0 cientifico eo ideologico ou 0 propriamente filosofico.
Deixando de lade a analise dos outros tipos de pluralismo, somente
deste ultimo nos interessaremos, pois ele justifica e fundamenta todos

J Cf. Rahner
6, ps. 95 e ss e idem 7, ps. 1- 20. Tanto no al1igo quanto no livro, 0 grande te610go e
moralista cat61ico caracteriza 0 pluralismo, no scnlido geral, como um"sinal dos tempos" e um
"1'ato ilTeversivel"' no mundo contemponineo.
, Sobre 0 tema "Pluralismo e democracia", entre tantos outros, pode-se vel' um texto
reccnte e bem
elaborado de Jean Leca, intitulado: " Tipos de p!lIra!iSI1l0 e a viabi!idade da del1locracia", cf. Reis
9, ps. 9 - 44. Ja 0 tema "Pluralismo e liberdade", muito debatido nos dias atuais" come<;ou a ser
abordado ha tres decadas atras pelo BOSSOpensador Miguel Reale (Cf. Reale 8), quando a
liberdade era considerada uma "conditio sine qua non" para qualquer tipo de pluralismo.
,; Cf. Wolkmer 17, ps. 157 - 168. Sao apontados 0 pluralislilO "socioI6gico",
"politico",
"cultural"
c "juridico", como uma necessidade nova e indispensavel do mundo atual, que
gera uma l"onna de compol1amento e relacionalllento,
em tennos de "diversidade",
"Tolerancia"
e "Iocalismo". Muito
interessante, tambem, e 0 excelente at1igo de KarlOlto Ape!: "Modemidade e I1II1!riclI!wra!iSI1IOdo pOlliO de I'isra da Erica do Discurso",
em ETICA E FILOSOFIA POLiTICA, v. 2. N" 1 (1997) , ps. 5 - 28.
• Cf. Dupuis 3, onele C analisado 0 Pluralismo teol6gico e religioso, tanto no mundo cristiio
(ecumenismo) quanto Bas novas rela<;6es entre as graneles religi6es. Pode-se IeI', tambem, Rahner

os outrOS. 0 pluralismo filosofico ou ideologico, como e chamado par
muitos autores, consiste na coexistencia de direito e de fato de diversas
cOlTentes de pensamento ou visoes do mundo (Weltanschauung),
ou
"na legitimidade da coexistencia de concep90es gerais de pensamento
divergentes ou mesmo opostas"5, ou, melhor ainda, na "consciencia da
coexistencia legitima de sistemas de pensamento, de vida e a9ao, na
maioria das vezes, considerados incompativeis entre si" 6. POl'exemplo,
temos hoje seguidores das mais variadas correntes, como: Idealismo,
Marxismo, Positivismo, Pragmatismo, Utilitalismo, Existencialismo,
Voluntarismo,
Psicanalise,
Hermeneutica,
Fenomenologia,
Empiriocliticismo, Escola de Frankful1, Neo-tomismo, Estruturalismo,
Circulo de Viena, etc. E verdade que sempre houve diversidade de
teorias ao longo da histolia da fil050fia, mas hoje 0 fen6meno e diferente.
Acabaram-se
as polemicas violentas e as refuta90es cabais, as
condena90es e persegui90es: todos tem direito a expressar e seguir
sua opiniao livremente. Mesmo nao concordando, temos que respeitar
a liberdade de pensamento e acatar visoes de quem par1e de outras
perspectivas ou de premissas diferentes. Como resultado disso, algumas
conclusoes hoje se impoem: ninguem e dona da verdade e ninguem
pode deter to do 0 saber sobre qualquer assunto. A propria verdade
adquiriu wn conceito mais amplo e complexo: ela e historica, inesgotavel,
plurifonne e, de certa fonna, relativa. Assim, cada teoria po de tel' 0
seu valor especifico, objetivo, verdadeiro, mas limitado, finito ou
incompleto, a partir de sua perspectiva e do seu metodo. Quer dizer,
todos possuem um pouco de verdade, "a sua verdade", eo pluralismo
se impoe como conseqiiencia logica e sensata.
Na conceitua9ao do pluralismo ideologico e precise ressaltar
duas caracteristicas
fundamentais:
I a a coexistencia legitima da
diversidade, nao apenas como fato, mas como direito que deve ser
Achamos este conceito bastante completo, pois aponta para os elementos fundamentais do
Pluraltsmo, a saber: a existencia da multiplicidade como algo legitimo e 0 respeito entre as varias
concepc;6es de pensamento.
Encontra-se na "Ellciclopec!ia fi!osofica !ra!ial/a", Firenze,
?C. Sansom Edltricc, vol. V, 1968, cc. 102 - 106.
Este segundo conceito repete essencialmente 0 primeiro. salientanelo a consciencia
da
convlvencia legitima ela diversidaele e acrcscentanelo a incompatibilielade ele alguns modos dc
pensar e de vlver.
. E do Prof. Panikkar c t"oiapresentado na va Semana Intemacional de Filosotia, realizaela no
RIOde Janeiro ele 14 a 20 de Julho ele 1979, no conlerencia intitulada : "Philosophy of religion in
the encountrer of religions" (Texto Illimeografaelo).
5

6.
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respeitado; 2" a convivencia de sistemas de pensamento, de vida e de
ayao as vezes incompativeis. Esta segunda caracteristica e a mais
polemica e complicada, que levanta as mais seIias perguntas, a saber:
como aceitar concepyoes divergentes e/ou opostas? Isso nao gera
contradiyao? Como ficam os conceitos de ciencia e de verdade? Como
escapar do relativismo ou do ceticismo?

o grande problema com que se debatem os fil6sofos de hoje
aquele de fundamental'
0 pluralismo
em bases filos6ficas:
legitimar a passagem do simples fato da pluralidade ao pluralismo
de direito, isto e, dar-Ihe um embasamento metafisico.
Tentativas neste sentido nao faltaram ao longo da hist6ria da
filosofia. Muitas teorias filos6ficas comportam conseqilencias
pluralistas.
POl' exemplo: a monadologia
de Leibniz, com a
existencia
de uma infinitude de monad as, pequenos mundos
fechados,
i ndependentes
e auto-suficientes,
exi stindo
paralelamente;
0 espiritualismo
critico e romantico de Fechner,
Lotze e Wundt, com a teoria da "pluralidade das consciencias",
em oposiyao a unificayao dialetica operada pelo idealismo transcendental; 0 pragmatismo
de W. James, que, apelando para a
vontade livre como fator primordial da experiencia vital, sustentou
uma visao plurilateral e plurifonne das coisas em vista da ayao e

e

do devil' 7.
Mas, ao nosso vel', a corrente contemporanea que melhor pode
legitimar
0 pluralismo
em bases metafisicas
sem duvida
nenhuma, a fenomenologia existencial. E a est a que se prende 0
personalismo etico de Max Scheler. Este pensador alemao, nascido
em Munique em 1874 e morto em Frankfurt em 1928, nao e
conhecido como um pluralista e sim como 0 fundador da axiologia
ou da teoria dos valores. Na sua obra prima, intitulada:
"0

e

e,

, A respeiro das cOllseqiiencias p/liralisras do Pragmarismo e, de modo especia~, sob,.-e 0 ..
p/liralismo de W. James. vcja-sc : Waha!. J. "Les philosophies d' Anglale'Tc et d Amenqu~.,
Paris: Libbrarie FClix Alcan. 1920. especialmcnlc 0 capitulo VI "Pragmallsme et pluraltsme ,ps.
90-99 c 235-271; veja-sc, lambem, Jamcs. W. "L' idee de verite", Paris: Llbbrane Feltx Alcan,
1913.
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!ormalismo em etica e a etiea l11aterial dos va/ores", com 0 subtitulo:
"Novo ensaio parajill1dal11elltar1f111 persollalisl11o etico" (1916) 8,
e1edefende um personalismo metafisico de carater etico e gnoseol6gico,
que muito bem pode ser explorado para fundamental' um pluralismo
filos6fico na sua fonna mais positiva.
A primeira grande tese da obra, que e 0 ponto de partida
tanto para 0 seu personalismo quanta para 0 nosso pluralismo, eo
conceito de pessoa, Max Scheler chega a pessoa a pa11ir dos atos,
fenomenologicamente
considerados,
e procede assim: uma vez
separadas as diversas essencias de atos de seus sup011es reais,
(reduyao ou "epoke"), precisa perguntar-se 0 que poderia conceder
unidade ou ligar entre si essas mesmas essencias? Onde elas se
apoiam? Como existem concretamente?
A quem pertencem? E a
(mica resposta possivel e: pe11encem a e existem na pessoa. Com
efeito, as essencias dos atos em si, como: perceber, pensar,
raciocinar, julgar, recordar, amar, odiar, sofrer, gozar, desejar, etc.,
permaneceriam
"abstratas"
ou "ideais"
e, portanto,
incompreensiveis,
sem 0 "complemento"
da pessoa, onde existem
concretamente e da qual recebem sua unidade ultima. POI' isso ele
afinna: "Pertence a essencia da diversidade dos atos 0 existir numa
pessoa e de nao poder existir que numa pessoa" 9 • E conceitua a
pessoa desta fonna: "E a unidade de existencia concreta, ela mesma
essencial, de atos de essencia de fonnas diferentes" 10. Assim a
pessoa e realmente 0 "centro" ou 0 "principio unitario" dos atos e
de atos nao apenas quantitativa mas tambem qualitativamente
diferentes. Contrariando Kant, Scheler se recusa de identificar a
pessoa tanto com 0 "Eu da apercepyao transcendental" quanta com
o "eu psiquico": ela muito mais que um puro "sujeito 16gico", unificador
apenas de atos racionais; como, tambem, ultrapassa a simples
"consciencia de si". A pessoa e -Ul~centro unificador de todos os atos
, inclusive os emocionais e afetivos (que para Scheler san mais

e

'Cf. Scheler 10. "Le fonnalisme en ethique ell' ethique materia Ie des valeurs - Essai nouveau
POI'fonder un personalisme cthique" (Der Fonnalismus in der Ethik, 1916). Traduit de I'
aillemand par Maurice de Gandillac . 2 cd., Paris: Gallimard, 1995. Emnosso cstudo, utilizamos
esta tradu~iio, Francesa. pOl' sinal, 6tima e muilo licl e a tradu~iio das cita~6es para 0 pOl1ugues
e de nossa autoria.
"idem,
ibidem, p. 388.
10 idem
12, ps. 136 c 138.
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importantes do que os cognitivos) e constitui a consciencia de todos os
possiveis atos intencionais de um sujeito empirico.
A caracteristica primeira da pessoa e a individualidade. Quer
dizer, ela e unica, distinta e inconfundivel, como os atos que poe e
unifica.
De onde a pessoa recebe esta individualidade?
Contrariando Aristoteles e St~. Tomas de Aquino, que colocavam
o "principio de individualidade" na materia, Scheler afim1a que a
pessoa recebe sua individualidade do seu carater espiritual, isto e,
e individual pOl' sua propria essencia (Sosein) ou pelo seu modo
original de ser. E argumenta assim: se a pessoa e um "centro de
atos", ela proplia sera uma "substflncia ato" e, como tal, e espiritual,
pois, "para designar toda a esfera de atos, nos adotamos ... 0 tenno
espiritual (Geist), nomeando com essa palavra ... tudo 0 que 0 ser
tem de ato, de intencionalidade e de realiza<;:aode significado" 11.
E ainda afirma: "Todo homem, precisamente em que ele e
puramente pessoa e um ser individual e, pOl'consequencia , unico
e distinto de todos os outros" 12.Assim, podemos dizer que nao e
apenas nos Anjos que a natureza espiritual e "individualizante",
mas tambem nos homens. POl'que isso? Porque cada homem, como
cada Anjo, foi pensado pOl' Deus singularmente e, portanto,
representa uma ideia de Deus. E, dado que as ideias de Deus SaG
infinitas, distintas e irrepetiveis, assim SaGas essencias dos homens:
de numero infinito, diversas umas das outras e existentes uma s6
vez. Escreve Scheler: "Existe absolutamente falando uma ultima
diferen<;:ade valor irredutivel entre as pessoas ....e, desde a origem, em
si mesmas, elas possuem valores diferentes" 13.
A est a altura, e facil compreender como 0 conceito de pessoa,
que esta na base do personalismo scheleriano, tambem fundamenta a
tese principal do pluralismo: a existencia de uma infinidade de pessoas,
todas "metafisicamente" diferentes, com uma essencia propria e
inconfundivel. Estao legitimadas a pluralidade, a diferen<;:ae 0 direito
de cada uma existir em sua singularidade. Nesta concep<;:ao,0 respeito

II Idem 10, p. 394, Sobre a rela<;i'\oentre "substancia
ato" e "espirito",
analises minuciosas elaboradas pOI'Hector De/for Mandrioni 5.
" idem, ibidem, p. 509.
13 idem, ibidem,
p. 515

e muito

elucidativo

leI' as

e a tolenmcia entre todas as pessoas, nao apenas seriam recomendados,
mas impostos pOl'uma exigencia logica e necessaria, decorrente da
dignidade de cada uma.
Ademais, Scheler atribui "valor supremo" e "carater absoluto"
a pessoa e ao seu mundo. Escreve ele: "Aos meus olhos, 0 valor da
pessoa em si mesma e 0 grau axiol6gico supremo" 14. E na
Introdu<;:aoa Segunda edi<;:aodo Fonnalismo; "0 valor da pessoa
(Person Wert) e superior a todo valor de coisas, de organiza<;:ao,e
de comunidade" 15.A respeito do carater absoluto da pessoa, afinna:
"A palavra pessoa nao tem nada de relativo: e um tenno absoluto ...
a pessoa e 0 seu mundo SaG seres absolutos"16. Tanto 0 valor
supremo quanta 0 carater absoluto da pessoa originam-se da
espiritualidade e individualidade da mesma, que a constituem num
ser original, existente "em si" e "para si". Todo este valor e toda
esta individualidade absolutos, a pessoa transmite ao seu mundo,
que e 0 seu "correlativo, real". De fato ele diz: "A, cada pessoa
individual cOlTesponde um mundo individual" 17.O'inundo da
pessoa, como foi dito, e todo 0 conjunto de seus atos, intelectuais,
afetivos e emocionais, isto e: todo 0 seu modo de pensar, sentir e
agir. Assim, 0 mundo correspondente a cada pessoa, como esta, e
de um valor supremo e possui um carater absoluto.
Desta fonna, devemos concluir que todo 0 respeito devido a
cada pessoa passa necessariamente ao seu mundo, justificando
um pluralismo 16gico e sociologico e originando uma convivencia
pacifica e legitima de todos os modos diferentes e divergentes de
pensar e de viver.
Mas Scheler vai mais longe. Ele sustenta que "0 mundo absoluto
da pessoa" e 0 unico Iugar onde a verdade eo bom em si se manifestam.
De fato, se as pessoas se distinguem de fonna absoluta, se cada uma
tem uma "existencia independente" (Selbstandiges Dasein) e irrepetivel,
se cada uma possui um mundo proprio com caracteristicas especificas,
realmente a verdade ontologica so pode ser uma para cada pessoa e

" idem,
IS idem,
1(. idem,
17 idem,

ibidem, p, 509
ibidem, p, 18
ibidem, ps. 399 - 400,
ibidem, p. 398
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variar de uma pessoa para outra.lsso equivale a dizer que "a verdade
e pessoal". E Scheler afirma isso claramente: "E preciso que a verdade
metafisica, quer dizer a verdade mesma, contenha para cad a pessoa
outros componentes ...isso em virtude precisamente do fa to que os
constituintes do ser do mundo diferem eles mesmos para cada pessoa"
18. Como e facil notar, estamos diante de urn verdadeiro
personalismo
metafisico e gnoseologico, com serias consequencias na teoria do
conhecimento e na concepyao da verdade. Esta continua sendo uma
"adequayao entre 0 juizo e a estrutura real", baseada na evidencia
objetiva (presenya do fato fenomenologico), mas e desligada da sua
caracteristica essencial, que e a "validade universal". Tambem numa
unica p>ess@aou individuo pode aparecer a verdade objetiva. Com
efeito, na c0ncepyao fenomenologica, as essencias eideticas, uma vez
percebidas numa intuiyao pura, sao objetivas e podem ser tanto
universais quanta particulares, dependendo apenas do "numero" das
pessoas ou dos "suportes" que as percebem e visualizam. Paralelo a
esse personalismo ... e pluralismo gnoseologico, Scheler desenvolve 0
seu personalismo etico. Ele escreve: "Se e certa que a verdade referente
ao mundo e ao mundo absoluto e, num certO sentido, uma verdade
pessoal igualmente, de forma analoga, 0 "bem absoluto" e urn "bem
pessoal" 19. 0 "bem absoluto" de que fala Scheler aqui, eo bem em si,
o bem objetivo, essencial e necessario, no sentido moral. Quer dizer,
o "bem moral absoluto", unico capaz de realizar a minha essencia
axiologica pessoal, pois so ele Ihe con'esponde como seu bem. Este
bern, na fonna mais objetiva, e dado na pessoa individual, enquanto so
ela 0 pode conhecer e realizar plenamente. Para indicar esse bem e a
sua correspondencia it pessoa, 0 nosso autor cunhou uma expressao
muito sintetica e significativa: "0 bem-em-si-para-mim" (an-sich-gut-

e

fiir-mich)

20.

A esta altura, sem duvida, 0 nosso leitor estara se perguntando:
como este personalismo e, para nos, pluralismo, gnoseologico e etico,
nao desemboca num relativismo extremo ? Schelerresponde: 10 Porque
"nao e 'por mim' que 0 bem e 'bem-em-si' ... mas esse bem e 'bem-

em-si' na medida em que ele e bern,
independentemente
do meu saber" 21:quer dizer, nao depende
de mim em tennos metafisicos, como se eu 0 tivesse criado, mas
apenas em tennos gnoseologicos;
e 20 porque 0 "para-mim" nao
diz respeito it minha subjetividade empirica (it materia ou ao corpo
proprio), mas it minha individualidade absoluta ou it minha pessoa
enquanto tal. Explicaremos melhor essa questao mais adiante.
Existem, ainda, dois outros aspectos, no personalismo de Max
Scheler, que apontam para uma concepyao pluralista de carater
positivo e promissor. Trata-se da solidariedade original da pessoa
e da existencia da pessoa-comum (Gesamtperson).
A solidariedade e a terceira caracteristica essencial da pessoa,
juntamente
com a individualidade
e a espiritualidade.
Embora
absoluta e unica, em si e no seu mundo, desde sua origem, ela
descobre-se como social, necessitada e aberta para urn mundo mais
vasto. Por causa da sua finitude e limitayao, a pessoa precisa abrirse para as outras
e estabelecer
com elas relayoes
de
complementayao,
cooperayao e solidariedade. Longe de se parecer
com urn Robinson Crosue, solitario na sua ilha, ou com uma
m6nada leibniziana, sem portas e sem janelas, ela sente necessidade de
procurar os outros, abrir-se ao mundo externo, receber e "re-viver" as
experiencias alheias, a fim de se enriquecer, se locupletar e se realizar
plenamente. Sozinha a pessoa esta fadada it frustrayao. E e exatamente
neste dar e receber que a pessoa se sente como um "homem-com-osoutros" (Mitmensch) e "co-responsavel"
de tudo 0 que acontece na
comunidade 22. Decorrem dai as famosas teorlas de Scheler sobre 0
conhecimento como uma "participayao ontologica", que exige uma
"socializayao do saber"23, sobre "0 principio da solidariedade moral",
que une toclas as pessoas entre si e, sobretudo, sobre a sua "doutrina
do amor", que e urn "movimento em direyao do outro", para promove10e realiza-l024.
Embora de relance, consideremos as consequencias pluralistas
desta solidariedade original das pessoas, Ela sugere que it tolerancia
e ao respeito
da diferenya
alheia
preciso
acrescentar
0

e

" idem, ibidem, ps. 399 e 400.0: lambem. Dupuy 2, notadamenle 0 cap. II, ps. 322-367.
" idem, ibidem. Essa mesma tese da verdade "pessoal", com caracteristicas diferelltes
para cada pessoa, sera desenvolvida melhor pelo autor em outras obras, como: A
sociologia do saber"CI923)
e "Idealismo e realismo··CI927).
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~, idem, ibidem, p. 491.
" Ibidem.
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o
intercfnnbio, 0 dialogo e a integra9ao, como um enriquecimento e urn
necessidade. As pessoas tanto individuais quanta comuns (grupos,
na<;i)es,culturas, religi5es, circulos cientificos,escolas filosoficas,epocas
historicas, etc. ), mesmo diferentes ou opostos, precisam relacionar-se
entre si e buscar um complemento reciproco. Todos tem algo a dar e
receber, todos tem seu valor e seus pontos positivos, todos tem sua
parte de verdade, todos saDcorresponsaveis pelo bem e crescimento
reciproco. Este e realmente 0 ideal de um pluralismo positivo e
harmonica, onde as diferen9a nao apenas convivem, mas se somam,
solidarizam-se e complementam-se.
o ultimo aspecto do personalismo scheleriano, como ja
dissemos, que nos interessa analisar, e a existencia das pessoascomuns. i'\- Pessoa-Comum (Gesamtperson) e 0 tipo de unidade
social, dec:orrente da solidariedade essencial das pessoas singulares,
mais perfeito e mais amplo. Sua n09ao fundamental e a seguinte: "A
unidade depessoas singulares,autonomas, espirituaise individuais numa
pessoa-comum autonoma, espiritual e individual"25.Como e faeil notar,
ela e paralela ou correspondente a pessoa individual e possui as mesmas
caracteristicas numa esfera maior, a saber: individualidade,
espiritu.".lidade e solidariedade. Por isso, tambem 0 seu mundo e
absoluto e possui total soberania. A pessoa-comum integra e visualiza
as categorias axiologicas supremas, isto e, os valores religiosos e
espirituais, elevando-se sobre todas as outras comunidades de vida.
Nela existe a total solidariedade
entre os seus membros
(corresponsabilidade) e a total individualidade de cada membro
(autoresponsabilidade), constituindo-se no mais alto ideal de todo 0
viver comunitario. As pessoas-comuns mais importantes saD:a Igreja
(Kirche), que realiza os valores do sagrado; 0 Circulo de cultura
(Kulturkreis), que cria, desenvolve e transmite a cultura em geral; a

" Idem, ibidem, p. 521.
13Cf. Scheler 12, ps. 7-67, especialmel/te. 0 autor mostra que 0 cOl/llecimel/to, em todos os
campos, If uma obra social, em do is sentidos: I" ele resuita de uma acumula<;ao ou soma ded
todos os "saberes hist6ricos"circunstanciados;
c 2" todo sabere condicionado pela realidade
hist6rica e social na qual e produzido.
14Sobre 0 papelful/dall/el/tal
do "all/or" I/a cOl/strurt;o da "Gesl/II/tpersol/", dejil/ida COII/O0
reiI/o do amor, e "comunidade do amor", alem de Scheler 10, p5. 538 e 547, veja-5e, tambem,
Scheler 14, ps. 33 e S5. ; Scheler 15, p5. 81 e 55; Azevedo I, p. 196 e ss; e Mandrioni 5, p5. 210 e
ss.
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Na9ao (Nation), que elabora e conserva 0 ethos; eo Estado (Staat),
que e um "centro de querer comum espiritual". Como se ve, estas
gesamtperson possuem um ethos diferente, uma concep9ao de vida e
modos de agir diferentes, intuem e visualizam valores diferentes,mudam
no espa90 e no tempo ... mas, 0 que e importante, devem conviver,
devem respeitar-se, devem buscar uma integra9ao.
Como e facil notar, este aspecto do personalismo de Max Scheler
fundamenta 0 pluralismo cultural, politico e religioso, num respeito e
valoriza9ao de cada cultura, cada na9ao, cada regime politico e cada
confissao religiosa. A diversidade e as divergencias podem ser
explicadas a partir da especificidade de cada pessoa-comum, do ethos
proprio de cada uma e dos valores diversos que cada uma capta e
encama. Essas divergencias podem aparecer inconciliaveis se olhadas
unilateralmente ou dentro da otica da logica classica, podem ser
hannonizadas dentro de uma visao global e dialetica da realidade.
Importante e que seja superado 0 relativismo, 0 perigo numero urn da
concep9ao pluralista. E e isso que vamos tentar de fazer no proximo
item.
3. A supera~ao do relativismo
Em seu "Formalismo", um livro volumoso e exaustivo, Max
Scheler ataca sem tregua 0 relativismo, notadamente 0 etico ou
axiologico. Refutando este, e evidente que tambem 0 relativismo
gnoseologico esta refutado, pois 0 que ele diz a respeito do
conhecimento dos valores aplica-se igualmente ao conhecimento em
geral, porque os valores saDum tipo de essencias que 0 sujeito pode
conhecer.
A tese central com que Scheler rejeita 0 relativismo etico e aquela
da objetividade dos valores, tipica de todo 0 seu pensamento. as valores
sao essencias "a priori", absolutos, que existem "em si" (an sich) e
"por si" (selbststandig) num rei no ou mundo a parte, chamado 0
"mundo dos valores". Sua hierarquia, tambem, e absoluta e imutavel,
independente de qualquer sujeito cognoscente. Quer dizer, 0 "ser" ou
a validade objetiva dos valores nao pode ser constituido pela vontade

"Scheler

10, p. 533.
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do homem (tendencias
e necessidades
pessoais)
nem pel as
peculiaridades etnicas ou circunstancias historicas, pois ele existe desde
sempre, no seu mundo absoluto. Os val ores, todos eIes, podem apenas
"aparecer" ou "visualizar-se" nestes "sujeitos ou "suportes" concretos
nunca podem ser "cliados" ou "destruidos". POl'isso, como diz Scheler'
eles pertencem
ordem do "ser-dado" e nao do "ser-constituido"26'
Fica, assim, afastada qualquer possibilidade
do relativism~
axiologico.

a

E preciso, porem, esclarecer ainda como "sao dados" ou como
"aparecem" os val ores no sujeito humano. POl' que alguns "cap tam"
ou "descobrem" certos valores e outros nao? POl' que cada pessoa,
c~Itura ou epoca historia "visualizam"
essencias axiologicas
?lferentes e ate apostas? E aqui vamos entrar num aspecto muito
mteressante do personalismo
de Max Scheler, que e aquele da
':sensibilidade
axiologica"
( e podemos
dizer tambem
gnose0.I0gica), que envolve tanto a percepyao quanta a preferencia
dos '¢alo-r.es. A percepyao axiologica e extremamente
variavel e
, dife(etiGiada no espayo e no tempo. Com efeito, embora existam
umasessencias
e uma ordem axiologicas
que se imp5em a toda
"intui9ad' f~nomenologica
pura", quer dizer, embora todas as
pessMs SaD capazes de intuir uma serie de valores universais e
penijanent~~, me~mo assim, ainda sobra uma margem muito grande
"par~ a~~if~~n9a e a :rariedade. De fato, se as pessoas individuais e
. c~nUlTIs sa~ tQdas dlferentes metafisicamente,
tambem possuirao
u:na: ~apacid~de axiologica diferente, isto e, cada uma so pod era
"captar:' melhor os val ores correspondentes
sua propria essencia,
p
<t~~e;~J~,p,r~:4~!.~a.e llTe et.lve,1. ~esta fonna, cada pessoa possui
~u~ P.[~B(t.a se~sllinldade aXlOloglca e gnoseologica
e so elas tem
.c'or:idiy~~~de reA)izar celios val ores que so nelas podem "aparecer".
Foi ex~tamente partindo desta variabilidade da sensibilidade axiologica
. e gnoseologica que Max Scheler elaborou as teorias do "bem-em-si
para~~nim", a~ei1ada acima, e da "vocayao especifica" de cad a pessoa
na construyao do "co~smos moral".
.

",

"t

,.

.

a

,

Do exposto'acima, resulta clara uma conclusao logica de suma
importfmcia para a nossa tese: todo individuo, povo, grupo, cultura

Volume

IX - n" 17 - Janeiro

- Junho / 2002

118

- PERSPECTIVA

FILOSOFICA

e epoca historica possuem a sua verdade e 0 seu bem "absoluto" e
objetivo, sem que isso resulte nwn relativismo. Nao e relativismo porque
a objetividade das essencias e dos val ores, alem de basear-se na
"existencia material" dos mesmos, est a garantida ( ou po de estar) por
uma "intuiyao fenomenologica pura". Este tipo de intuiyao exige a
"reduyao"
de toda forma de subjetividade
empirica, como a
sensibilidade, os impulsos vitais, 0 "ser psiquico", os preconceitos
raciais, culturais, nacionais, os interesses econ6micos, politicos, etc., e
deve prender-se apenas a "individualidade
espiritual" da pessoa
enquanto tal. pOI'isso que, para Scheler, "individual" e "pessoal" nao
equivalem a subjetivo e arbitrario, pois 0 homem nao pode "inventar"
ou "fabricar" os val ores e as essencias. Igualmente, "objetivo" e
"absoluto" nao implicam necessariamente 0 universal e 0 imutavel.
Nao implicam 0 universal porque podem dar-se numa so pessoa; e
nao implicam 0 imutavel porque valores "descobertos" por uma pessoa
ou grupo podem cair no esquecimento. Para melhor esclarecer este
fen6meno, Scheler introduziu uma distinyao importante: aquela entre
"validade" e "vigencia" 27. Um valor ou uma essencia, uma vez
autenticamente descobertos poruma "intuiyao pura", tem validade para
todos e para sempre, mas isso nao inclui que todos e para sempre 0
devam conhecer. QueI' dizer, a validade nao incIui a vigencia, pois esta
requer 0 conhecimento concreto. Ora, que os valores nao podem ser
conhecidos todos pOl'um so individuo, grupo ou periodo historico esta
justificado pelo fato da diferenya essencial das pessoas e pela variayao
da sensibilidade axiologica. Afinna expressamente 0 nosso autor: "Existe
ainda um numero infinito de valores que ninguem conseguiu ate hoje
perceber" 28;e ainda: "A riqueza total do rei no dos val ores e de sua
hierarquiajamais
podem ser dados a um so individuo, a um povo, a
uma nayao ou a uma si tua9aO historica" 29,e "Val ores novos podem
ainda ser descobertos" 30. POl' conseguinte, os val ores e as essencias
historicamente descobertos pOl' uma "intuiyao pura" SaDreal mente
objetivos e absolutos, mas, de fato, nao valem (nao vigoram) para todos
e sempre.

E

idem. ibidem,
" .
- Idem, ibidem,
,. idem, ibidem,
3u idem, ibidem,
27

ps. 284 e ss.
p. 280
p. 494.
p. 281.
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Esta distin<;ao entre "validade" e "vigencia" nao apenas aponta 0
caminho para superar 0 relativismo, mas, tambem, explica a mudan<;a
do "ethos", da ciencia etica e das nonnas morais. Scheler entende por
"ethos" 0 conjunto de "regras de preferencia na hierarquia dos val ores"
que cada povo ou pessoa-comum elege em detenninada epoca hist6rica
ou meio cultural e geografico. Assim 0 "ethos" do povo chines e diferente
daquele do povo grego ou alemao, 0 da ldade Media e diferente daquele
da Renascen<;a, etc. Por sua vez, as varia<;oes do "ethos" condicionam
as l11Udan<;asda ciencia etica e das regras morais. Por exemplo: 0 roubo,
para muitos povos barbaros (germanos) era considerado crime menos
grave do que 0 furto, exatamente porque 0 prirneiro requeria uma certa
valentia pessoal, que, pOl'eles, era sobremodo estimada; a elimina<;ao
das clian<;as defeituosas e dos velhos decrepitos, em Esparta, nao era
um assassinate, pois 0 valor militar e patri6tico 0 exigia; a morte dos
escravos, em Roma, nao era um homicidio, pois negava-se-lhes
a
dignidade de pessoa humana; os sacrificios humanos, praticados por
muitos povos da antiguidade,justificavam-se
pela pliolidade que eles
atribuiam aos valores religiosos sobre os vitais; e assim tantos outros
exemplos dos-quais esta cheia a hist6ria. Isto nao significa que os valores
sac hist6ricos ou relativos: 0 que e hist6rico e relativo a "percep<;ao"
ou a preferencia dos valores. Eles vao como que se "revelando", aos
poucos, as di versas pessoas, povos e na<;oes ao longo do espa<;o e do
tempo.
J

e

Como e facil perceber, estamos aqui diante de concep<;ao
Yenomenol6gica da verdade, isto
da verdade como "alerheia" ou
"desvelamento" do real. E Scheler e um fenomen610go. Par isso, uma
vez operada a "redu<;ao", toda percep<;ao e verdadeira, embora limitada,
finita e, as vezes, ambigua ( mas nao ambivalente!). Operar a "redu<;ao"
significa: excluir tudo 0 que for arbitrario e subjetivo na percep<;ao, isto
e, os impulsos, os interesses mesquinhos, as paixoes desordenadas, os
ressentimentos, etc. Se isso nao for feito, teremos "ilusoes", "enganos"
e "falsifica<;oes", que podem distorcer a objetividade e dar origem a
erros grosseiros,
abusos, atitudes descabidas
e parcialidades.
Recorthecemos que "a redu9ao fenomeno16gica pura" nao e sempre
facil, ~is exige a supera9ao do egoismo e da subjetividade, mas e
possive1, e acontece quando se parte da individualidade espilitual, da
pessoa. Neste caso, a verdade que "aparece" tanto na pessoa indi-

e,
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vidual quanta coletiva, e objetiva e absoluta, como ja falamos, mesmo
se finita e limitada. Alias, a verdade e 0 bem nao se dao nem podem
dar-se plena e integral mente num s6 momenta ou numa s6 pessoa,
mas aparecem de fOlma parcial e incompleta nas varias pessoas situadas
no espa<;o e no tempo. Portanto, para Scheler ( e para um verdadeiro
pluralista) 0 objetivo eo absoluto nao excluem a finitude e a contingencia.
E nao pode ser diferente, pois cada pessoa individual e coletiva, pOl'
sua estrutura interna limitada, s6 pode ter aces so a uma parte
relativamente pequena do mundo das essencias e dos valores, sendo
sua percep<;ao dos mesmos sempre reduzida e parcial. Porem, e isso e
impo11ante no tar para a nossa tese, estas percep<;oes ou visoes parciais
dificilmente se identificam e podem ate contrastar-se, devido tanto
aquelas "ilusoes" ou "falsifica<;oes" das quais falamos acima, quanta a
peculiaridade de cada pessoa.
Analisando melhor esta peculiaridade ou "posi<;ao tmica" de
cada pessoa e de cada povo frente aos valores, podemos chegar a
uma especie de "perspectivismo"
axiol6gico. 0 pr6prio Scheler,
explicando as varia<;oes do "ethos", fala de um "perspectivismo
emocional de val ores que varia segundo 0 tempo e os pOVOS"31.
Quer dizer, 0 mundo dos val ores, como uma paisagem, se oferece
a uma infinidade de perspectivas ou angulos diferentes, confonne
o "lugar" de onde cad a urn esta olhando. Estas perspectivas, de
um ponto de vista fenomenol6gico,
sac todas verdadeiras, como
ja foi dito, porque partem de uma estrutura ou situa<;ao ilTedutivel,
que, para Merleau-Ponty
e 0 "corpo pr6prio", para Heidegger e 0
"Dasein" e, para Scheler, e a individualidade absoluta da pessoa.
Isto significa que estamos diante de um verdadeiro "perspectivismo
objetivistico", onde atribuido um valor objetivo a cada perspectiva
32. E se cada perspectiva tem 0 seu valor pr6prio, todas elas tem
que ser levadas em considera<;ao, nao sendo possivel desqualificar
aquelas que parecem mais insignificantes
ou ate "absurdas"
e
absolutizar as que se apresentam mais perfeitas ou 16gicas. Nesse
segundo caso, a unica perspectiva falsa e relativa seria mesmo aquela

e

)1

idem, ibidem, p. 312

"2 Quem deselll'oll'eu a leO/'il, do perspeclil'ismo,

pOl' illfhll!lIcia de Scheler,
Cassel, 110 seu livro: "EI lema del nuestro tiempo",
(1923).
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que pretendesse impor-se como exclusiva absoluta, pOl"que, como
ensina Scheler,jamais poderemos conhecer a totalidade dos valores,
considerando apenas uma ou algumas de suas manifesta90es hist6ricas,
que sao todas "contingentes
e extremamente mutaveis" 33. Cada
manifesta9ao hist6rica ou perspectiva representa apenas uma pequena
e limitada "apmi930" de um valor ou de uma essencia no mundo dos
homens e jamais a riqueza total dos valores e de sua hierarquia. Esse
fato implica que, para obtennos a ViS30 mais completa possivel de
todos os valores ate hoje conhecidos,
e preciso levarmos em
considera930 todas as suas manifesta90es concretas. Tudo isso leva a
concluir que toda perspectiva e todo ponto de vista, longe de ser uma
relativiza9ao do mundo das essencias e dos valores (verdade em si),
fundamenta a sua objetividade, pois testemunham a "histOlicidade de
sua apreensao ou de sua possivel realiza930 no mundo humano" 34.

POl' est a exposi930, mesmo resumida, das teses principais do
personalismo etico de Max Scheler, resulta clara uma legitima930
filos6fica
do pluralismo
que nos parece valida. Mesmo se a
problematica pluralista n30 estava diretamente na inten930 do autor,
indiretamente ele colocou umas bases s6lidas para fundamental' a
postura e 0 fenomeno pluralista do mundo de hoje. Muitos, hoje,
defendem 0 pluralismo nos seus tipos mais variados, como uma
necessidade dos tempos ou ate como um modismo, mas poucos
tentam fundamenta-Io
em bases filos6ficas.
E aqui esta uma
tentativa neste sentido. Claro, uma tentativa modesta, pois a
reflexao neste tema ainda e bastante escassa.
Com efeito, ficou provada a existencia da pluralidade
de
pessoas
individuais
e coletivas,
extremamente
variada
e
diferenciada
com 0 direito e a necessidade de serem diferentes,
pela sua co~stitui9ao original e tmica. A existencia, tambem, de
um mundo pr6prio e "absoluto" de cada uma (modos de pensar e
modos de agir) que deve ser respeitada integral mente, mesmo se, as

IX - n" 17 - Janeiro

Mas 0 aspecto mais interessante, talvez, esteja na concep9ao
fenomenol6gica
da verdade, a mais 16gica e plausivel dentro de
uma concep9ao pluralista. Ela explica a objetividade de cada teoria
sem cair num relativismo extremado. Explica as mudan9as do
"ethos" e da etica ao longo do espa90 e do tempo, mostrando 0
carater
"hist6rico"
da verdade,
que vai revelando-se
paulatinamente
aos varios povos e as varias pes so as diversamente
"constituidas" e "situadas". E, sobretudo, explica as divergencias,
mesmo as mais incompativeis, das concep90es de vida e de a9ao,
no nivel filos6fico, religioso, politico, cultural, etc, pOl' causa das
diversas "perspectivas" em que a realidade e olhada e, mais ainda,
POl' causa daquelas "ilusoes"
e "falsifica90es"
tao comuns na
percep9ao subjetivista (sem a devida redu9ao fenomenol6gica)
das
essencias e dos valores. 0 problema todo esta no fato de que n6s
s6 podemos tel' "visoes" limitadas e parciais (mesmo se objetivas)
da verdade, pela inelutavel finitude e contingencia do ser hUl11ano.
Desta fonna, ninguem jamais podera ser dona da verdade, que
para sempre sera "prismatica", compartilhada e ... plural.

AZEVEDO, J.L. de. Max Scheler - E.\posicion sistematica y evolutiva
de su
filosofia con algumas criticas y autocriticas. Buenos Aires:

" Scheler 10. ps. 3 10 e 494.
" idem, ibidem. p. 494.
Volume

vezes, nos incomoda ou contraria. Esse respeito adquire um carater
l11aissagrado quando se pensa na dignidade de cada pessoa ou grupo
hUl11ano, pela sua origem e natureza espiritual que aCalTeta a
inviolabilidade de todos os seus direitos, notadamente 0 direito da
liberdade em todas as suas dimensoes. De outro lado, pela solidruiedade
Oliginal, mesmo com esta individualidade e diferen9a, as pessoas nao
podem isolar-se em si mesmas, mas devem buscar uma integra93o,
para enriquecer-se reciprocamente e tornar-se corresponsaveis por
tudo aquilo que acontece na comunidade. Neste sentido, sao muito
bonitas as teOlias da "voca930" das pessoas e do conceito do "am or"
no conjunto do cosmo moral.

- Junho I 2002

122

. PERSPECTIVA

FILOSOFICA

o PERSONALISMO

ETICO E SOLIoARIO DE MAX SCHELER
EO PLVRALISMO CONTEMPORANEO

2

DUPUY, M. La philosophie de Max Scheler: son evolution et son unite.
Paris: Presse
Universitaire de France, 1959.

3.

DUPUIS, 1. RUI1lOa uma teologia crista do plura/isl1lo religioso.
Paulo: Paulinas, 1999.

4.

HOFFNER, J. Unidade da Igreja no pluralismo. Co!. Tema Atua!. Rio
de Janeiro: Presenrya Ediryoes, 1976.

5.

MANDRIONI, H. Max Scheler - Ull estudio sobre el concepto de
"espiritu" ell e/ "Form a!iSI11us" de Max Scheler. Buenos Aires:
Itinerarium, 1965.

6.

RAHNER, K. Le pluralisl1le ell theologie et I' unite du Credo de I' Eglise.
CONCILIUM. Revue Intemationale de Theologie, n° 46 (1969).

9.

REIS, E. et a!. Pluralisl1lo, espar;o social e pesquisa. Sao Paulo: Editora
Hucitec,1995.

S.

14.

. La essencia de lafilosofia y la cOlldicioll moral del co/weer
filosofico. Traducci6n directa por Elsa Tabernig. Buenos Aires: Editora
Nova, 1958.

15.

. L ' homl1ledu ressentiment. Traduit de J' allemand par Maurice
de Gandillac. Paris: 5 ed. 1958.

16.

. Idea!isl1lo-Rea!isl71o. Traducci6n directa por Augustina
Schroeder de Castelli. Instiruto de fiJosofia de Montevideo. Impresso en
Argentina, Buenos Aires: Editora Nova, 1962.

10. SCHELER, M. Le formalisme en erhique et I' erhique materiale des
valeurs - Essai nouveau pour fonder un personalisme ethique (Der
Fomlalismus in der Ethik, 1916). Traduit de l' allemand par Maurice de
Gandillac, 2 ed. Paris: Gallimard, 1995.
11.

. E/ puesto del hombre en el Cosmos. Trad. de 1. Gaos. Buenos
-A-il-·e-s:-R-ev.
de Ocidente, 1929. 1936 e Losada, 1938, 1943.

12.

. Nature etforl1les de la sympathie.
Paris: Payot, 2 ed. 1950.

13.

. Sociologia del sap ere. Traduzione de Daria Antiseri. Roma:
Edizioni Abete, 2 ed. 1976.

Traduit par M. Lefebvre.

Volume

IX - n" I 7 - Janeiro

- Junho / 2002

125

PERSPECTIV

A FI LOSOFICA

