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1. Monismo versus dualismoaxiotOgicos.·
2. Um platonismo em nosso tempo.
3. 0 modo de ser dos valores.
4. 0 ato teleo16gico.
5. Posslbilidade de conhecimento dos valores.

1. Monismo versus dualismo axiol6gicos.

Este estudo,' como expressa seu titulo, pretende
examinar a axiologiajuridica de Nicolm Hartmann (1882-1950),
representante da concewao objetivista dos valores. Nio e dificil
entender porque 0 grande impulso dado a teoria dos valores tenha
vindo dos dualistas, daqueles que defendem a exisrencia de urn
Mundo axiol6gico a parte, distinto do Mundo fisico e nio-
hurnano, e,. dentre eles, de$quem-se os dualistas objetivistas,
aqueles que advogam ser 0 valor descobetto e 1140 crltu1o, .seja
esta cria~ao subjetiva ou social. Nicolai Hartmann pode ser
classificado como urn dualista, ou mesmo pluralista, objetivista.
E dos mais radicais, pais todo 0 ser, seja ou nIo· axiol6gico,
independe da percewao humana.

Mas mesmo entre os dualistas objetivistas e possivel
uma posi~ao menos radical do que a de Hartmann. Entre n6s
Miguel Reale, por exemplo, defende a tese das mvariantes
axio16gicas: os valores sio criados pelas experiencia e cu1tura
humanas, afirma, negando a existencia de urn "reirio axiol6gico
em si"; mas, uma vez criados, os valores permanecem no
-. ' .

Joilo Mauricio Adeodato e Professor da FacuJdade de Direito do Recife.



horizonte da humanidade e, embora possam vir a ser esquecidos,
inserem-se para sempre no contexto cultural da comunidade,
posto que foram realizados, de forma semethante aos fatos
historicamente ocorridosl .

Uma ontologia ou axiologia do direito pode ser
chamada de monista quando recusa distinguir uma esfera
especifica para a etica, 0 direito, a moral, em suma, para as
rela~oes hurnanas. 0 ser, ou a natureza, e Unico e indivisivel,
regido pelas mesmas leis, sendo apenas ilusOria a se~o em
estratos inorganico, organico, espiritual e outros. A lei da
causalidade, por exemplo, de cuja eficacia poucos duvidam, seria
o principio ontol6gico primordial, pelo menos no que diz respeito
a corrente monista materialista. Mas a hist6ria da filosofia
ocidental tambem abriga urn monismo que podemos chamar
espiritualista, 0 qual toma por base uma unidade imaterial
superior, tipo as monadas sem janelas em Leibniz ou 0 espirito
em Farias Brito.

Esta discussao foi importante no seculo XIX,
inclusive no Brasil; aqui, sobretudg, atraves da Escola do Recife
e Tobias Barreto. Para a questao da autonomia ontol6gica e
gnoseol6gica da etica e do direito, interessa-nos mais a posi~ao
dualista.

Para 0 dUalismo, ao lado do Mundo da natureza
animal, vegetal emineral, regido, entre outros, pelo principio da
causalidade, existe uma esfera etica submetida a dete~Oes
diferentes. Dai a distinyao entre leis naturals e leis normativas,
entre 0 Mundo da natureza e 0 Mundo da cultura, entre
detenninismo e liberdade.

o dualismo pode situar-se em diversas dir~s, das
quais destacaremos duas, grosso modo: 0 sllbjetivismo
axiolOgico, segundo 0 qual "as coisas nao sao por si valiosas e
todo valor se origina de urna valorayao previa, a qual consiste em
urna concessao de dignidade e hierarquia que 0 sujeito faz as

1 Cf MREALE: "Invariantes AxioI6gicas". Estudos Avanrados nO5 (13). Rio
de Janeiro: 1991, pp. 131-144.

coisas segundo 0 prazer ou desprazer que the causam,,2; e 0

objetivismo axiol6gico, para cujos defensores urna instancia
extema e superior as inclina~s de cada individuo fomece os
parametros para separar valor de desvalor, licito de ilicito.

o dualismo envereda, entao, independentemente de
seu subjetivismo ou objetivismo, pela axiologia ou teoria dos
valores, 0 caminho de contraposi~ao ao monismo. Da escola
neokantiana de Baden vem 0 impulso em dire~ao a teoria dos
valores, que desempenhou papel importante na Europa e no
Brasil. Nicolai Hartmann procura deixar de lado a questao do
dualismo: os valores sao simplesmente parte de mais urna das
regioes do ser, regido por suas pr6prias categorias. Na polemica
subjetivismo / objetivismo, porem, toma posi~ao e adere, a sua
maneira, a-esta Ultimacorrente. Ainda que formOOoem Marburg,
a escolaneokantiana mais preocupada com a teoria do
conhecimento, Hartmann concentra-se tambem sobre a axiologia
e constr6i urna etica a partir da critica a Kant, no rastro de Max
Scheler e do neokantismo de Baden.

o objetivo do dualismo, ao detectar urn Mundo
especificamente hurnano ao lado do Mundo da natureza, parece
ser evitar, de urn 1000, 0 determinismo que julgam observar na
natureza e, de outro, urn subjetivismo arbitrano em que cada
sujeito fixa .seus pr6prios valores e limites. Kant procura
encontrar urn fundamento para a existencia de normas que, sem
cair na causalidade irresistivel, conferissem objetividade a
conduta hurnana. Esta .instancia seria 0 imperativo categ6rico,
proveniente da vontade, e certo - pois do ser nao se retira 0 dever
ser -, mas nao de urna vontade individualizada, concreta,
subjetiva: a vontade etica e "puramente racional".

/ 0 problema e relevante para a teoria do direito,
sempre ocupada com a legitimidade dos comandos normativos e
com 0 "habito geral de obediencia", a propensao a uma relativa
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uniformidade da conduta intersubjetiva. Kant parte de uma
antropologia pr6pria, de uma visao otimista da natureza humana.
Senao vejamos: "0 uso pnitico que os homens comumente fazem
da razao confirma a exatidao desta dedu~o (0 primado da
liberdade e da razao pnltica). Nao existe ninguem, nem sequer 0

pior celerado, contanto que esteja habituado a servir-se da razao,
que, ao the serem apresentados exemplos de lealdade nas
inten~oes, de perseveran~a na observancia de boas maximas, de
simpatia e benevolencia universais - ainda que ligados a grandes
sacrificios de vantagem e de bem-estar -, nao deseje tambem ele
sentir-se possuido de tais sentimentos. Ele Ilio pode, sem dwida,
e unicamente movido por suas inclina~oes e impulsos, realizar
este ideal em sua pessoa~ mas nem por isso deixa de sentir 0

profunda desejo de se libertar das inclina~oes que lh~ sao
gravosas,,3. Kant nao desenvolve qualquer argumento empirico
em apoio dessas afrrma~Oes.

A aporia entre 0 monismo e 0 dualismo pode ser
equacionada da seguinte maneira: mesmo que a posi~ao monista
corresponda Ii realidade, 0 estigio atual de desenvolvimento das
ciencias fisicas e naturais nao consegue demonstrar a
aplicabilidade de seus principios e leis basicos Iiesfera axiol6gica
ou das rela~oes humanas e sociais. Apesar dos esfor~os, a
sociobiologia e correntes assemelhadas perman~em no terreno
das especula~oes4, pouco tendo a oferecer ao estudo de
problemas juridicos, por exemplo. Nota-se, ao contrario, que as
modemas ciencias da natureza diminuem a pretensao de
universalidade de seus postulados. Hartmann, neste sentido, e
modemo: nao se trata de monismo ou dualismo, mas sim de

pluralismo epistemo16gico, assentado em principios gerais
comuns a todo 0 ser.

Este debate entre monlsta - materialistas ou
espiritualistas • e tlualisttu - at incluidos os pluralistas - esta
~ no centro da axiologia do final do seculo XIX e com~o
do sCculoxx, periodo' em que se inserem Hartmann e Scheler,
mas aparece tambem em controversias de outros periodos, como
a virada dos seculos XVIll-XIX, envolvendo. nomes como
Friedrich Albert Lange, Ludwig Noire, Emst Haeckel e, entre
n6s, Tobias Barreto e SylvioRomero.

Podemos resumir essas posi~s axiol6gicas com
ajuda do esquema abaixo.

{

MATERIALISTA
MONISTA:

ESPIRITUALISTA

SUBJETIVISTA
(valores arbitrarios)

DUALIST . mST6RICA
(valores criados) .

ONTOLOGIA
(valores descobertos)

2. Um platonismo em n0880 tempo.

o idealismo objetivo da ontologia platonica 000 e
integralmente aceito por Nicolai Hartmann. Para ele, e certo que
hi uma esfera de essencias fenomenol6gicas, 16gicas e
matematicas, semelhantes as ideias platonicas, mas essas
essencias constituem apenas Urn dos mUltiplos aspectos do seT.
Nada obstante, no que conceme Ii axiologia, Hartmann acredita

3 Cf lKANT: WerluUlsgabe-inzwijlfBiinde(em 12vols.), W.Weischedel
(hrsg.). Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1977. Cj G",ndlegung ZUT Metaphysik
tier Sitten, vol. VIII. pp. A e B 34 ss.,
nota 4.
4 Cf, entre outros, E.WILSON: DII Natureztl H""",na, trad. de G.Florsheim .
E.D'Arnbrosio. Sao Paulo: T.A.Queiroz I EDUSP, 1981, passim.



que os valores 580 id.eais 110 seniido ~ PO' PIIIt60 ao
mundo das ideias, fazem parte dessa regIlo, mtangivel para OS
sentidos humanos, que somente pode ser intuida intel~ente·
- no caso das matematicas, por exemplo - ou emocionalmente -
no caso dos valores.

Embora essencias fenomeno16gicas e valores ~
ambos parte deste mundo ideal descoberto por Platio, sua re~
com 0 mundo real e muito diferente: as essencias, como Hussed
as descreve, estlo presentes necessariamente, formam 0 nUcleo
de racionalidade que existe em todo significado universal,
independentemente daspeculiaridadesindividualizadoras .de cada
ente real' diante dos valores a realidade pode ou nIo reagrr, posto, ..
que eles 113.0a determinam compulsonamente, mas Slm
constituem uma instancifl de ava/Iorio que guia a co1Uhlttl, esta,
sim, urn fenomeno real. .
. I~to quer dizer que 0 mundo real nIJo infllll. sobre os
va/o,es a 113.0ser no sentido de que eles tendem a .reahzar-se, a
inserir-~eno mundo real; mas os valores conformam a realidade,
mesmo que nao necessariamente. 8emelhante independencia dos
valores ideais em rel~ ao mundo real leva Hartmann a urn
objetivismo axiol6gico mais extremado do que 0 de Max Scheler,
demonstrando a influencia de Plati05 .

Os valores 113.0580, assim, produto das preferencias e
experiencias hurnanas dentro do processo hist6rico. Ne~e ponto
Hartmann discorda de quase todos seus contemporaneos e
tambem de Hegel: 0 homem avalia porq~e .ha valor~s e. n10 0
contrario. Os valores slo captados e realizados na hist6na mas
nao saocriados por ela. . Mesmo que 113.0possa conhecer
plenamente os valores, 0 homem se encontra obrigatoriamente

influenciado por eles, constituindo 0 que Hartmann denomina se,
espiritual. Toda experie~~ia.~ol~~ca,. por.conseguinte, e ai se
inclui certamente a expenencla Jundica, msplra-se em ~ mundo
absoluto e ideal que jamais sera plenamente realizllvel ou
racionalizavel. Dai que toda experiencia axiol6gica e urna
experiencia hist6rica inspirada em param~tros. originaImente
meta-historicos. A hist6ria hurnana conslste, Justamente na
descoberta desse mundo ideal transcendente. E observando as
diferentes express5es da cultura no. decorrer do tempo q~e
percebemos 0 predominio de uns valores sobre os outros.•OU se~a,
os valores slo susceptiveis de ordena~lo e hierarqwa,
diferentemente dos demais objetos ideais. .

Aceitando Scheler, ao analisar a rela~o entre ~a/o,e
jim, Hartmann afirma que a etica material resultaria contaminada
por elementos extemos se urn ato fosse val!oso ~mente enquanto
meio para urn fim real qualquer. Conclw que todos os v~ores
580passiveis de realiza~ao mas 113.0dependem dela, eles eXlstem
e valem por si mesmos. Dito no jarglo filosofico, t~o dever .ser
tem por fundamento urn valor mas a reciproca 113.0e verdadetra,
posto que 0 set espiritual e regidopelo dever ser que emana dos
valores e nao pelos valores propriamente ditos6 . .

Esta rel~o entre valo, (Wert) e vale, ou dever se,
(Sol/en) e a pedra de toque para 0 platonismo axiologico de
Hartmann. Se 0 valor e 0 dever ser que dele emana
correspondessem integralmente urn ao outro, a per~e~o dos
valores seria sempre a mesma, caindo em urn deteml1msmo que
redundaria na rejei~lo das diferen~as e da hierarquia .que
exatamente justificam a axiologia e a etica. Como deseJava
evitar tanto 0 subjetivismo como o. detemtinismo, Hartmann
resolve engenhosamente a aporia afirmando que 0 dever ser, 0
impulso a real~o, 113.0e da essencia do valor, mas urna de

, suas propriedades. Assim torna a axiologia de certo modo
'independente do mundo humano..",

-----------
6 N.RARTMANN: EllUl, cit., cap. XIX, pp. 176 ss. e B.M.PlNEDA:
FIIosofla del Dereclao. Medellin: 1961, p. 354.

, Cf. lMOHANTY: Nicolai Hortnumn and Alfred Non" WlUte1aelld-~
StudY- in Recent Platonism. Calcutta: ~ogressive Publishers, 1957, passim;
H.WEIN: "Dokumentationen und NotatlOnen zum spllten Hartmann aus der .
Sicht von heute", em A.BUCH (hrsg.): Nicolai HortnuuIn-1882-1982.Borm:
Grundmann, 1982, passim; N.HARTMANN: Elitik. Berlin: Walter de Gtuyter,
1949, cap. xvm, pp. 170 ss..



7 N.HARTMANN: EllUl, cit., cap. XV, pp. 144 88. eE.(lMAYNEZ:
'FlIosofia tIel Dereclro. Mexico: POrru8, 1974, pp. 42488 ..
• N:HARTMANN: Elhik, cit., cap. XIX. pp. 178 e 183 e cap. XXI, pp. 200-
208 epass;m.

mesmos, independem de qualquer juizo estimativo daparte do
sujeito que eventualmente os intui e realiza; esta exis,tencia
objetlva e 0 modo Ideal de ser (idea/e Seinsweise). 2. Assun, os
valores nio se confundem com 0 dever ser que deles emana. 3.
Os valores do cognosciveis, parcialmente racionalizaveis, e este
conhecimento e emocloiuIJ e aprlorlstico.

Em Hartmann, urn.estrato antico e chamado de "mais
alto" em :fun~o de sua maior complexidade antica. 0 modo de
ser ideal e mais baixo do que 0 real, 0 qual se manifesta atraves
da "temporalidade e da individualidade, expressaes do novum
categorial-que separa 0 ideal do real inorginico. As regiaes
menos complexas ajudam na configura~Ao das superiores, na
medida em que suas categorias especificas projetam-se "para
cima". 0 caracteristico a respeito dos valores e que fazem parte
da esfera menos complexa, ideal, mas somente sio percebidos'no
estrato mais complexo do ser real, ou seja, no ser espiritual.
Hartmann rejeita 0 dualismo axiol6gico que simplesmente opOe
esptrlto e "IIUlthia: nio apenas espirito e materia mas tambem,
dentro da pr6pria "materia", 0 orginico e 0 inorginico, oanimico
e 0 espiritual. Fora do conceito classico -de materia, s6 0 ser
ideal..

A perceWAo que 0 ser espiritual tern dos valores e
objetiva, mesmo que os valores mostrem-se indiferentes a tal
percewio. Hartmann acredita, com ainda mais otimismo do que
Kant, que a hierarquia. ontol6gica dos valores possa vir a ser
homogeneamente intuida pelos diferentes sujeitos, embora esta
tarefa exija alto grau de deseilvolvimento etico e gnoseol6gico.

Esta alegada possibilidade de percewAo uniforme dos
valores, que traz consequencias importantes para a filoso~a do
direito e pode ter levado Hartmann a uma especle de
jusnaturalismo, como veremos, esbarra na dificuldade de que 0

ato valorativo apresenta-se de tal modo multifacetado que



praticamente impossibilita 0 acordo quanta aos parametros9. De
urn lado, os bens sobre que se projetam os valores parecem
depender da opinioo subjetiva das pessoas que os tacham de
valiosos; a este argumento Hartmann objeta que 0 valor dos bens
do diz respeito a este ou aquele individuo ou mesmo grupo
social, mas sim a constituiyOO ontica do ser humano,
constrangido avalorar, e do objeto em que projeta sua valorayao.
As valorayOes opostas que os fenomenos nos mostram,
originando os conflitos, devem-se a falhas na intuiyao axiol6gica,
no ato gnoseol6gico. De. outro lado, 0 valor de uma pessoa e
sempre intersubjetivo, como dito, vez que sO frente a outra urna
pessoa e reconhecida como tal. Isto nao significa que necessite
deste reconhecimento para existir como pessoa. Cada Pessoa,
cada esplrito pessoal, e urn ponto de contato entre 0 mundo. ideal
dos valores e 0 mundo real, e urna ponte para a retllizacao dos
valores; uma vez intuido, porem, 0 valor escapa a qualquer
determinayao subjetiva e penetra na realidade seguindo suas
pr6prias leis.

Nadimensao metafisica em que coloca esta ordem de
problemas, Hartmann lanya mao de conceitos complexose por
vezes obscuros. Alguns deles se referem a descriyao ontol6gica
da esfera axiol6gica, enquanto outros dizem respeito a relayao do
ser humano com essa esfera,adquirindo urn carater gnoseol6gico-
estimativo. Vamos destacar os seguintes:,

9 H.HENKEL ve ai uma contradi~o insoluvel. Cf. EinjilluunK in die
&CIrtspJlilosophie,apudE.G.MAYNEZ: FilosoJia del Denclw, cit., pp. 432·
434.

VALOR REALIZAOO

DEVERFAZER
PERSPECTIVA
ONTOL6GICA DEVER SER ATUAL

PERSPECTWA
GNOSEOLOOICA

SERREAL

===VALOR 1
SERIDEAL

o valor em si (Wert an sich) e 0 conceito originllrio e
pressuposto, representa 0 valor em sua plenitude, isolado em sua
independencia do real. Mas todo 0 ser ideal, compreendendo
valores, essencias e entidades matematicas, perpassa a realidade,
"tendem para cima", como gosta de dizer Hartmann. Como 0

dever seT ideal e 0 modo de ser especifico dos valores, isto
significa que eles, apesar de do guardarem relayao necess8.rla
com a realidade, projetam-se em direyao a ela, deixam-se captar
por qualquer ente apto para tanto. Valor e dever ser ideal do se
confundem, pois 0 valor e 0 fundamento para 0 dever ser ideal e
este emana daquele, "... 0 dever. ser (Hartmann refere-se aqui ao
dever ser ideal) significa 0 direcionamento para algo, enquanto 0

valor eo algo para 0 qual 0 dever ser se dirige"lO. Neste ponto se

10 N.HARTMANN: EllUk, cit., cap. xvm, p. 172.



nota mais uma inversao da etica kantiana. segundo a qual e 0
d IIvalor que se fonda no ever . .

Quando 0 valor e captado pelo homem e asslm
iniciOOoseu processo de inser~o na realidade, suas emanayOes
constituem 0 dever Set atual (Aktuales Seinsollen, 0 Sollen
propriamente dito), definido como a tensio entre 0 ~~ve~ ~er
ideal e a realidade valorada, 0 dever ser atual e 0 valer,Ja sUJelto
aos constrangimentos da realidade diante do passivel de
realizayio ou nio. Sobre a relayio entre dever ser ideal e de~er
ser atual, e porque os conceitos nio se eonfundem, Hartmann diz:
''No dever ser atual, 0 dever ser ideal e apenas urn momento~ 0
outro momento, igualmente essencial no dever ser atual, e a
oposiyio das esferas (ideal e real). a dever ser atual situa-se entre
o dever ser ideal e 0 efetivo dever fazer,,12. Em outras palavras,
quando 0 dever ser puro, emseu modo ideal de .se~,apesar ~e sua
tendencia a ,realizar-se, e intuido mas nio fOt amda reahzado,
surge a atutilidtule do dever. a dever ser atual decorre da
impossibilidade de realizayio plena dos valores, seu pressuposto
e a nio-realiza~o daquilo que deve ser.

a tlever fazer (Tunso/len) expressa a parte do dever
ser atualizado que e passivel de realizayio naquelas
circunstancias reais. Depende de uma avaliayio direta do agente
etambem do contexto em que eta ocorre, mas nio e subjetiva,
como veremos nos itens ill e IV adiarne. a valor realizado, ou
'tobjetivOOo",na terminologia de Hartmann, ja pertence a esfera
teal mas sO pode ser compreendido mediante nova intuiyio
~ca13 . .

Uma ontologia que tern os valores como enttdades
ideais, .at) 1000 das essencias fenomenol6gicas e das entidades

11 J.MAOEODATO: Fllosojill doDWito - U"", CrltictI. VenlD.tk IUI Edell
e IUI WIICiiJ. Sic Paulo: Saraiv8, 1996, cap. VI (no prelo).
12 N.J{ARTMANN: EtlUl, cit., cap. xvm, p. 173.
13 Para os conceitos de direito objetivo e objetivado cf MREALE: "Politica e
Direito na Doutrina de Nicolai Hartmann". Politica de Olltem e de Hoje. Sao
Paulo: Saraiva, 1978, pp. 123-147, e J.M.ADEODATO: FiJosofia do Direito-
Uma Critiea a Verdade Ita Etiea e na Ciiltcill, cit., cap. IX.

16gicase matematicas, insurge-se contra dois preconceitos pelos
quais enveredou a filosofia ocidental, afirma nosso autor: urn, 0

preconceito empirista, que confunde ser e ser real e leva a urn
materialismo ingenuo~outro, 0 subjetivismo, confunde idealidade
com subjetividade e e responsavel por muitas formas de
ceticismo e relativismo. Em urn argumento heideggeriano,
Hartmann mostra como a expressio ideia, inaugurada por Platio,
foi gradualmente deturpada a ponto de converter-se em sinonimo
de representayao subjetiva.

Mesmo enfatizando a possibilidade de intuiyao
objetiva, e dai possivelmente homogenea, do ser ideal e dos
valores, Hartmann e foryOOoa admitir 0 carater parcial desta
objetividade, em virtude da discrepancia que necessariamente se
da entre as esferas ideal e real. A consciencia dos valores sera
sempre inadequada por nao haver identidade total en~e os jtP~os
axiol6gicos e as categorias que regem 0 ser real. Ainda asslm,
como dito aqui, urn sujeito corretamente posicionado pode'intu~
inclusive a hierarquia segundo a qual os valores se ordenam. Dal
se depreende que dois homens sensatos nao entrarao em ~on~i~o
se suas percepyoes axiol6gicas divergem. Pela mtwyao
emocional da hierarquia, diante do caso, sera possivel para eles
encontrar 0 valor que mais fortemente se impt>e segundo os
criterios de conteudo especijico, for~a e altura. As notiveis
conseqfiencias de semelhante tese, sobretudo ~ a filosofia do
direito, nao sao dificeis de deduzir. .

Embora compativeis com a razao, os valores entram
em contato com 0 sujeito independenteniente dela, atraves da
intuiyao emocional. Antes de qualquer reflexao ja temos 0 que
Hartmann denomina consciencia do valor, a qual nos erevelada
juntamente com os fenomenos: "Esta nio e uma conscie~cia de
principios, nao e urna visao pura dos valores, mas SlID urn
sentimento de valor, urn conhecimento claro ou obscuro dos

da d &. t' ,,14valores e desvalores con uta e~eIva



Para efeitos da descriyio fenomenol6gica, este ato, Unico, pode
ser dividido em tres momentos distintos.

1. lnicialmente, porque sua estrutura ontica lhe
permite acesso a esfera ideal axiol6gica, 0 homem intlli 0 valor
(ou desvalor), inspira-~ nele e decide como orientara sua a~io,
colocando urn fun a ser atingido por ela. Esta e a fase mais
propriamente "livre" do ato teleol6gico, condicionada apenas
pela relayio intuitiva entre 0 sujeito e 0 valor. Claro que, estando
imerso no ambiente social, com tOOosos seus condicionamentos
economicos, afetivos, de poder, 0 sujeito nunca estara
inteiramente livre de pressOese influencias; a liberdade aqui deve
ser evidentemente entendida contextualmente.

2. Em segundo lugar, 0 agente escolhe os meWs que
efetivario"o tim escolhido e, para tanto, precisa atentar para as
condi~Oesobjetivas sob as quais sua a~io tenilugar. Ainda que
persista cerm liberdade na escolha desses meios, esta etapa nao
depende apenas do valor e do dever ser que dele emana mas
tambem das leis categoriais da realidade ambiente. Nio e
possivel matar a sede de alguem se nao houver agua potAvelou se
o sedento estiver em local inatingivel, por exemplo. Aqui 0
sujeito pondera como adequar os valores que considera relevantes
para realiza-Ios concretamente.

3. Ao termo do processo tem lugar a reaUzaf'o
propriamente dita dos valores, ou seja, sua efetiv~ao no Mundo
real. Nesta fase, ja inserida no Mundo real e dominada pela lei da
causalidade, os meios provocam ou nao a tinalidade desejada e 0

agente simplesmente lan~a mao das determina~oes do Mundo
fisico: "0 homem deixa a for~a da natureza trabalhar por si: ele a
pOe como meio para seus objetivos,,18. Ao penetrar no Mundo
real a ~io hurnana abandona a liberdade axiol6gica e passa a se
constituir em mais urn evento dele.

Hartmann ded.icaboa parte de sua Ethik a defender
essa teoria de que a realiza~ao dos valores eticos somente e

o sentimento primario dos valores (Wertftihlen) e
tambem a priori no sentido em que nio depende da experi8ncia.
Mas ba diferen~a entre este apriorismo priltico da axiologia eo'
apriorismo teoretico da gnoseologia: este e apenas urn dos
componentes do conhecimento, enquanto os valores constituem 0

sentido hico do agir hurnano, dado essencial a vida do espirito.
Por isso mesmo nao devem ser confundidos com cateIorias: os
valores sao parte do concreto sobre 0 qual incidem as eategOrias..
prlncipios - que detemrinam 0 modo ideal de ser15•

TOOoser ideal, segundo Hartmann, guarda'.a1guma
especie de rela~io com 0 ser real, de acordo ou desacordo. Isto
porque as entidades matematicas, as ess8ncias fenomenologicas e
os valores estruturam 0 real, com suas categorias projetando-se
"para cima", como visto. Esta relayio e por6m mais. fone nos
valores, que tendem arealiZayio atraves da esfeta espiritual16• .

A aproximayio entre o-ser espiritual real'e os valores
ideais e estudada a partir do homem, tmico ente espiritual que
percebemos fenomenicamente. Ela se da, de maneira anaIoga ao
conhecimento, atraves de urn ato trtlnscendente, no sentido
literal que the da Hartmann, ato pelo' qual 0 sujeito sai· de si,
projeta-se para urn objeto que lhe e exterior e, tinalmente, ,
interioriza aquele objeto e 0 toma parte de sua subjetividade.
Mas este ato transcendente axiol6giconio se ~onfunde com 0 ato
transcendente gnoseol6gico que ja estudamos. Esta intuiyio
reativa pela qual 0 homem se aproxima dos valores e os insere na
realidade e 0 que Nicolai Hartmann denomina ato teleol6gico17.

U Idem, cap. XIV, p, 126.
16 Idem, cap. xvn, p. 161.
17 N.HARTMANN: Teleologisc1les ~lIkell. Berlin: Walter de Gruyter, 1951,
cap. VII, pp. 68 ss .. No cap. XX da Etlaik, pp. 189 SS., e analisada a ~o
entre nexo de finalidade e dever ser e, no cap. XXI, a partir da p. 200,
Hartmann critica a teleologia como forma global de ontologia.



possivel em um mundo causalmente determinado, Ilio ~ven~o
contradi~ao, mas sim harmonia, entre liberdade e causall~e, ~a
que so assim um ente real, mesmo que inspirado em entes IdealS,
pode produzir efeitos em urn.ambiente tambem real. Nao se deve
ai confundir causalidade e determinismo: se 0 homem consegue
agir sobre a realidade, a c~usalidade qu~ a go~ema nao .e
inexoravelmente preestabeleclda e pode ser influenclada em mats
de uma dir~ao, cada uma delas seguindo seu proprio fluxo
causal.

Saliente-se que 0 evento real efetivamente ocorrido (e
segundo Hartmann 0 imico possivel sob as condi~oes pres~ntes! e
determinado apenas ali no 'caso concreto, 0 que Ilio tmplica
predetermina~ao, pelo menos no sentido comum do termo. Ha a
interferencia dos outros sujeitos e eventos: estes sao, em certo
sentido, predeterminados, mas a interferencia dos valores nao e
causalmente determinada e assim 0 imponderavel penetra na
realidade. Tais atos teleologicos, a exce~ao do ato gnoseologico,
que constituem nossas decisoes de conduta, entao, sao
preponderantemente emociolUlis: "0 conhecimento e 0 (mico dos
atos transcendentes que Ilio e emocional. Todos os outros
sofrem 0 impacto de atividade, energia, luta, sacri.ficio, risco,
sofrimento, perplexidade. Ai reside seu carater ~moctonal..!o~o
trato com pessoas, toda disposi~o de coisas, toda e~nencta,
aspir~ao, deseio, a~ao, neg6cio, voli~ao, inten~ag, tudo tsto tern

·lg "seu lugar aqw .
E neste contexto que queremos destacar quatro

problemas principais na axiQlogia. ~. . .
o primeiro deles, de cunho onnco-axlOlogtco,.tratada

existencia ou inexistencia em si dos valores, sua dimensao
historica e sua aparente variabilidade. 0 segundo, de carat~r
inais propriamente ontol6gico, diz respeito as int~rrela~o~se lets
que regem sua existencia ideal, algumas das qUats examtnamos.
A terceira questao conceme ao papel desempenhado pelos

valoresna constru~ao de uma etica humana, vale dizer, como a
axiologia pode auxiliar na ordena~ao da conduta, fomecendo a
hierarquia dos valores a serem realizados. 0 quarto problema
refere-se a gnoseologia da axiologia, reflete a tentativa de
conhecimento dos valores.

o conheciinento, como vimos, e um ato
transcendente, nosentido em que Hartmann entende 0 termo.
Comparando-o ao ato emocional, temos que 0 ato gnoseologico e
mais neutro e objetivo mas, ao mesmo tempo, e menos vital para
a a~ao do homem. Claro que tal separa~ao obedece a uma
tipologia. idealizada, posta que nao experimentamos atos
puramente gnoseol6gicos ou puramente emocionais. As
semelhan~ entre 0 ato de conhecimento intencionalmente
desinteressado e 0 310 de conhecimento emocional vao alem da
transcendencia: "Mas a estrutura do ato e diferente. Na rela~ao
de conhecimento 0 objeto permanece intocado, Ilio se modifica;
e 0 sujeito nao e, ao menos em seus habitos de vida, atingido, ele
sOse modifica no que conceme ao conteudo da consciencia20 ."

E impossivel uma completa neutralidade diante do mundo, e
certo; mas nem toda ~o envolve uma partici~ao subjetiva em
mesma medida.

Dai porque Hartmann fala em tres·· formas
fundamentais de teleologia: a teleologa do processo, a teleologia
das formas e a teleologia do tOOo1. 0 estabelecimento de
finalidades e expectativas e inerente ao ser humano e a teleologia
tern que fazer parte de qualquer gnoseologia que fundamente uma
Ctica. Mas nao se deve daqui concluir que M uma teleologia do
ser ou do universo. Nao se deve confundir, como 0 faz 0

existencialismo, 0 sentido do ser - que resulta da perce~o dos
valores, do dever ser atual - com 0 valor propriamente dito; ideal
e em si independente22

• A n~ao defim axiol6gico e estranha ao

19 N.HARTMANN: Zu, Gnllltllegullg de 01ltologie. Berlin: Walter de
Gruyter, 1965, cap. XXVII, p. 163.

20 Idem, p. 164.
21 N.HARTMANN: Teleologisches Dellkell, cit., Ein/eitung, p. 7-
22 Idem, cap. Xl,p. 112.



universo como urn tOOo, haja vista que nem tOOo ente e
susceptivel de influencias valorativas.

ato (aktgetragenes Irreales), cujo carater de objeto e colocado
unicamente atraves da inten~o, 1110e 'conhecido'. Ele e
produzido pelo ato". E logo depois acrescenta: "Conhecimento e
mais do que representa~o. A representa~o aprioristica do
'objeto' irreal permanece a margem de verdade e inverdade. Ela
nao tern absolutamente pretensao a urna 'validade objetiva",24.

A critica a Kant continua presente quando Hartmann
afirma que 0 conhecimento apriorfstico nao se reduz aos juizos
sinteticos a priori que constituem urn dos pontos de partida da
Critica da Razao Pura. Kant e que se resurniu a urn.dos aspectos
do conhecimento aprior;25.

Uma terceira distin~ao sugerida por Hartmann para
descrever 0 conhecimento dos valores e que ele pode ser intuJtivo
e rac;olUll,sem se excluirem as duas formas. 0 conhecimento
racional e entendido, aristotelicamente, como discurso reflexivo
que encadeia conceitos e juizos segundo determinadas regras, as
quais se submetem tanto os entes reais como os ideais diante do
sujeito cognoscente. A intui~ao pode ser classificada em
sensivel, proporcionada pelos 6rgaos dos sentidos e assim
empirica, real; ·intelectual, que se dirige a objetos ideais; e
emocional, urn tipo hibrido capaz de unir as esferas real e ideal
atraves do valor. Ao lado dessas classifica~Oes Hartmann
acrescenta a intui~ao estigmatica, que capta ist>ladamenteum
valor, e a conspectiva, que apreende rel~oes entre dois ou mais
valores. TOOosentimento de valor abrange ambas as es¢Cies26,
presentes sempre que alguem valora algo.

a conhecimento dos valores e a priori e ideal, ainda
que se revele atraves de urna em~ao diante de urn fato real. EJe
e primariamente emocional e apenas secundariamente racional.
Surge emao 0 problema importante de como conciliar 0
emocional e 0 racional presentes em urn (mico ato. Tamhem aqui
a descri~ao fenomeno16gicado ato valorativo e 0 caminho.

Procuraremos agora situar 0 conhecimento especifico
dos valores dentro da gnoseologia, lembrando que Hartmann
considera a gnoseologia subordinada a ontologia. Assim, 0 ponto
de partida e a mesma dicotomia onto16gicamais ampla, isto e, ser
real e ser ideal. Como a dicotomia gnoseo16gica.mais ampla e
aquela que divide 0 conhecimento em a priori e a posteriori,
somos tentados a estabelecer urna correspondencia rfgida entre
mundo ideal/conhecimento a priori, de urn lado, e mundo real /
conhecimento a posteriori, de outro. Ainda que tOOo
conhecimento de objetos ideais seja apriori, pois tais objetos nao
fazem parte da experiencia' sensivel, 0 conhecimento dos objetos
reais nao e exclusivamente a posteriori:. isto porque as categorias
que regem 0 ser real, como qualquer categoria, sao sempre
conhecidas apriori, nao podem ser-percebidas empiricamente, de
acordo com Kant. Para 0 ser ideal vale a exclusividade: seu
conhecimento e a friori tanto em rela~o ao seu principi~ q~to
ao seu concret02• Isto se deve a uma maIor proxmudade
(Nahstellung) do ser ideal em rela~ao a consciencia humana.

a conhecimento ideal 1110se confunde com a mera
representa~llo (Vorstellung), ainda que tenham em comum a
caracteristica da i"ealidade e, consequentemente, 0 carater a
priori, sem contato com a experiencia. a objeto puramente
irreal, que nao tem existencia ideal independente, 1110pode ser
conhecido objetivamente, ele e urna cria~o do sujeito. Esta
confusio e feita pelos subjetivistas axio16gicos,ensina Hartmann,
enao corresponde aos fenomenos axiol6gicos que percebemos.
"S6 se pode falar de conhecimento aprioristico diante de tais
'objetos' que tern urn ser em si. 0 irreal rneramente portado pelo

24 Idem, cap. LXllI, p. 490.
2' 40' Idem, cap. XLV, p. 3 .
26 Idem, cap. LXV, pp. 498 55 ..

23 N.HARTMANN: G",lUlzilge eino Metaphysik tIer Erkenntllis. Berlin:
Walter de Gruyter, 1946, cap. LXL pp. 468 55 ..



Os atos emocionais-traD.scendentessao classificados
por Hartmann em receptivos, prospectivos e espontaneos27. Nos
atos recepdvos, 0 sujeito experimenta passivamente urn
sentimento de valor frente a urna si~ao qualquer que 0
provoca; e 0 caso da tristeza, da alegria, da justi~a. Os
prospecdvos dizem respeito a urna valora~o sobre algo de que 0
sujeito tern expectativa que venha a acontecer, tais como a
curiosidade ou a ansia. Os atos espontlineos, tais como a repulsa
e 0 desejo, sao mais ativamente emocionais quanto a partici~ao
do sujeito.

Em urn primeiro momento, 0 agente sofre 0 impacto
emocional diante de algo que se the apresenta: urna situa~o
determinada, como a condena~o de urn inocente ou a alegria
diante da desgra9a alheia, antes mesmo de se tomar consciente, e
sentida como desvaliosa ("injusta"), cre Hartmann,
independentemente dos diversos condicionamentos historicos da
situa9ao em que ela possa ocorrer. .0 valor estetico de urn
minueto, por exempIo, e percebido antes que se compreenda seu
compasso ternArioou outras caracteristicas de sua estrutura. Este
momento inicial vem do sentimento de valor: e desligado de toda
reflexao, e puramente emocional, e urna rela9ao entre urn sujeito
e urn objeto ideal.

Depois de assaltado pela intui~o emotiva, 0 sujeito
ja pije em a9ao suas faculdades cognoscitivas e ref1ete;atraves do
raciocinio, percebe, ou pelo menos tern condi95es de perceber, a
situa~ao real, os objetos que catalisaram a presen9a dos valores.
E 0 que acontece quando 0 sujeito associa aquele sentimento
aquela injusti9a ou aquele minueto. Esta fase tern conteUdo
emocional mas tambem intelectual.

o terceiro e 0 momento perseguido pelo filosofo, 0
momento em que se procura descobrir a fonte do sentimento do
valor. A fonte nao pode ser a sensa9ao inicial, pois esta e 0

27 N.HARlMANN: Zur Grundlegung der Ontologie, cit., cap. XXVII, p.
163 (emotional-rezeptive Akte), cap. XXIX, p. 173 (emotional-prospektive
Akte) e cap. XXXI, p. 182 (emotional-spontane Akte).

proprio WertfUh/en, 0 efeito, nem 0 objeto valioso, cuja natureza
nao-axiologica e facilmente perceptivel (a parte fisica do ato
injusto, a estrutura matematica da milsica etc.). Chega-se entao
ao valor em si, com todas as caracteristicas e rela~ ja expostas
aqui. Este terceiro momento e puramente intelectual e
gnoseologico. Aqui 0 valor ja e tornado objeto de conhecimento.

Ainda que este terceiro momento seja filosoficamente
mais importante, nao se deve pensar que Hartmann seja
partidario do conhecimento moral intelectual, que'sempre critica.
o primeiro momento, puramente emocional, e 0 que
efetivamente importa, como movel do agir e como resultado
direto da apreensao ontologica dos valores a que os homens estao
irremediavelmente submetidos.

"Nao se pense que, muito embora a intui9ao axiologica
se de a cada sujeito individual, ela nao seja dotada de
objetividade, como visto. Prova disso, diz Hartmann,' sao as
evidencias de valores que existem mas permanecem na esfera
ideal, carecendo de reali~o; a historia da hurnanidade mostra
que muitos valores sao descobertos e vem para ficar, enquanto
outros manifestam-se e logo desaparecem. Os lideres, profetas e
inspirados encarregam-se de intuir novos valores antes mesmo de
a comunidade estar preparada para realiza-Ios. Os valores
irrealizados nao deixam de valer por isso.' A coletividade e 0
individuo, ambos condicionados historicamente, vao acurnulando
experiencia para urna perceP9ao mais nftida da esfera axiologica
ideal. Esta caminhada para perceber e realizar valores nao e,
contudo, retilfnea ou escatol6gica, ela comporta avan90s e
recuos. Nem todos os valores ja historicamente realizados
permanecem e podem ser esquecidos pelas gera~oes
sUbsequentes.

o problema da realizayao dos valores e agravado pela
possibilidade de conflito quando eles sao inseridos na conduta
real. Este conflito, sob a "tirania dos valores", pode originar
fanatismos e propiciar a realiza~ao de desvalores quando valores



sao procurados28; a legalidade ontol6gica que rege a hierarquia
entre os valores fundantes e fundados, porem, indica a soluyao a
pessoa sensata e confirma 0 otimismo c5ticode nosso autor. Ele
nao considera a possibilidade de a captayao e a realizayao dos
val ores pela humanidade se processarem, por exemplo, como no
mito grego de Sisifo. Este rei de Corinto, por ofensa a Zeus, foi
condenado ao Hades e Ilia empurrar uma grande. pedra ate 0 alto
de uma montanha, de onde a pedra despencava, foryando-o a
recomeyar tudo novamente. Hartmann, ao contnirio, acha que 0

esforyo hurnano, mais cedo ou mais tarde, leva fatalmente ao
progresso, tanto axiol6gico quanto do conhecimento.

Este otimismo de Hartmann e companheiro da
maioria dos fil6sofos e hoje tern muita forya na teoria do direito,
reaparecendo em R.M. Hare, E. Toulmin R. Dworkin o'u R.
Alexy: em condiyoes ideais 0 homem e ontologicamentecapaz
de discemir, as diferenyas circunstanciais nao impedirao urn
entendimento racional e/ou emocional29• A visao platonica da
inseparabilidade entre competencia tecnica e hem etico e
mantida. Todo mal e fruto do erro. Em condiyoes ideais, a
competencia do· contato - emocional e gnoseol6gico - consegue
unir 0 saber e 0 born no conceito de bem.

Da 'perspectiva da teoria do conhecimento, as
entidades matematicas e 16gicas, este Mundo maravilhoso de
certezas dedutivas, parecem pertencer mais a nosso c6digo
genetico do que ao mundo, tornando-se objetivas apenas do ponto
de vista de nosso aparato cognoscitivo. Esta uma contribuiyao
importante de Kant. Pode-se acrescentar que 0 real e muitas
vezes incompativel com a 16gica e a matematica: no paradoxo da
proporyao, por exemplo, se dois homens constroem urn muro em

28 N.HARTMANN: Bthik, cit., cap. LXI, p. 574.
29 R.ALEXY: Theone tIerjunstischen Argumentation. Die Theone des
rational en Diskurses als Theone tIerjuristischen BegrandJlIIg. Frankfurt
a.M.: Suhrkamp, 1983. Em portugues cf R.ALEXY: "Problemas da Teoria do
Discurso". Anuano do Mestrado em Direito (nO 5). Recife: Ed. UFPE, 1992,
pp.87-105.

trinta e duas horas, quatro homens fazem 0 mesmo em dezesseis
horas, e trinta e dois homens, em duas horas, chega-se ao absurdo
de duzentos e cinquenta e seis horn ens poderem realizar aquela
tarefa em quinze minutos. Esta verificayao, correta, diriamos,
leva muitos empiristas radicais a negar 0 modo ideal de
conhecimento. Outros, justamente pela infalibilidade, acham que
esta e a Unica forma adequada de conhecer. Ambos erram.


