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Resumo: No presente trabalho, explicaremos o que são as perspectivas atrativa e 

imperativa da ética, tal como compreendidas por C. Larmore em seu livro The Morals of 

Modernity. A seguir faremos uma exposição dos principais elementos das teorias éticas de 

Kant e Scheler, analisando suas aproximações e afastamentos. Daremos especial atenção à 

noção de a priori defendida por cada um dos autores e ao papel do conteúdo material em seus 

sistemas. Por fim, baseando-nos na ideia de “dever” e no modo como ela é entendida pelos 

dois autores, defenderemos a caracterização da ética scheleriana como atrativa e da ética 

kantiana como imperativa. 
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Abstract: In this present paper, we will explain what the attractive and the imperative 

notion in ethics are. These concepts were developed by C. Larmore in his book The Morals of 

Modernity. Next, we will make an exposition of Kant‟s and Scheler‟s ethical theories main 

elements and analyze their similarities and their differences. We shall pay special attention to 

the a priori notion used by each one of these authors and to the role that the material content 

occupies in their systems. Lastly, based on the idea of “right” and its comprehension by the 

authors, we will defend the characterization of Scheler‟s ethics as attractive and Kant‟s ethics 

as imperative. 
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Introdução 

Temos por objetivo analisar a teoria ética de Max Scheler, desenvolvida pelo autor em 

seu livro O Formalismo na Ética e a Ética Material dos Valores
1
, cujas primeira e segunda 

parte foram publicadas, respectivamente, em 1913 e 1926. Uma das principais influências 

sofridas pelo autor, que transparecem claramente em sua obra 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 em seu livro Fundamentação da Metafísica dos costumes, originalmente 

publicada em 1785.  

Usaremos, como pano de fundo para esse debate, a diferenciação feita por C. Larmore 

em seu livro The Morals of Modernity, publicado em 1996, entre as perspectivas éticas 

imperativas e atrativas por acreditarmos que esta diferenciação pode ser aplicada aos sistemas 

éticos de Kant e Scheler, respectivamente; ampliando assim nossa compreensão das 

diferenças entre os sistemas éticos dos dois autores. 

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

evidente neste trabalho, apesar de não ser nosso objetivo atual investigar as aproximação e 

afastamentos entre Scheler e Husserl, julgamos necessário alguns 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.  

A estrutura do presente trabalho será a seguinte: na primeira parte, explicaremos o que 

são as perspectivas imperativa e atrativa da ética. Na segunda, 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. Na terceira, faremos 

uma exposição da ética scheleriana expondo os pontos nos quais ela se opõe a Kant. 

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

Grundlegung eines Ethischen Personalismus. 



Concluiremos, defendendo a caracterização da ética kantiana como imperativa e da ética 

scheleriana como atrativa, retomando, através da noção de a priori, uma diferença 

fundamental entre os dois autores, que diz respeito ao papel do conteúdo material na 

fundamentação de ética.  

 

A diferença entre as perspectivas atrativa e imperativa na ética 

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” ou a de “correto”, ou “dever”.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.  

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

as concepções atrativas foram sendo deixadas de lado  emfavor das concepções 

imperativas. 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”. 



Larmore afirma que Kant é um dos representantes da ética imperativa. Um dos 

principais argumentos utilizados por Larmore para justificar a primazia do dever sobre o bem 

na ética kantiana 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 do 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). 

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 ética de I. Kant 

Para Kant, o dever moral decorre do conhecimento da Lei Moral e o conhecimento de 

uma tal lei, implica a noção de “dever”. A boa vontade é aquela que ao tomar conhecimento 

da Lei Moral, se vê obrigada, por puro respeito, a obedecê-la, ainda que esse sentimento de 

dever vá de encontro aos anseios particulares de um dado indivíduo. É, então, através da 

noção de dever que a Lei Moral determina a vontade. Precisamos, contudo, responder à 

pergunta: como nós seriamos “ligados”/”enraizados” à Lei Moral? Como nos sentiríamos 

impelidos a realizar a ação moralmente correta?  Para responder a essa questão devemos 

considerar que Kant se vale do princípio de que “dever” implica “ser capaz de” ou “ser livre 

para”. Se eu devo realizar uma determinada ação, significa que eu sou capaz de realizá-la. Se 

não fosse assim, não poderíamos culpar alguém que não fez o que deveria fazer. Ou seja, a 

punição perderia o sentido. Concluímos que a concepção kantiana de liberdade ocupa um 

papel central na sua concepção imperativa da moralidade. Sendo assim, o que nos leva a 

realizar a ação moralmente correta, a cumprir o nosso dever, não é um “desejo” de se 

conformar ao que o dever ordena, mas o conhecimentode que é isso que devemos fazer e o 

sentimento de respeito que acompanha aprioristicamente esse conhecimento. Esse sentimento 



a priori é o móbil da ação moral.Para Kant, nossos deveres permanecem os mesmos 

independentemente dosnossos desejos e o interesse que todas as pessoas deveriam ter na 

moralidade seria um interesse não condicionado empiricamente, que expressaria a nossa 

capacidade de agir independentemente das leis de causa e efeito que governam o mundo 

natural.  

E como podemos saber qual ação é moralmente correta? A ação deve passar pelo 

“teste de universalização”. Quando queremos saber se uma ação é moralmente correta, 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. 

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 considerandopôr fim a sua própria vida. 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 

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 as leis da natureza, 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 (o amor próprio), se 

contradiria a si mesma e, portanto, não existiria como natureza” (KANT. Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes, segunda e primeira edição, pp. 53-54. Doravante citada como 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 é uma 

formulação subjetiva daquilo que a Lei Moral obriga o sujeito a fazer ou a deixar de fazer. 

Nesse caso, a formulação da máxima poderia ser: “devo sempre conservar minha vida, por 

dever.” É aí que se encontra o valor moral da ação: no fato dela 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 esse sentimento não diminui a corretude da ação. Que a sua inclinação 

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

chega até a sugerir que o valor moral da ação é maior 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). 

Podemos perceber que, para Kant, o fundamento da ação moralmente correta é aquilo 

que a Lei Moral ordena, que pode ser conhecido pelo procedimento da universalização. Tal 

procedimento procura avaliar se qualquer indivíduo racional poderia querer a universalização 

da máxima. Ou seja, é preciso que seja possível querer que todo indivíduo venha a praticar a 

mesma espécie de ação. Essa é a noção que Kant denomina Imperativo Categórico. Segundo 

este imperativo devemos sempre agir de acordo com máximas que possam ser queridaspara 

todo e qualquer indivíduo racional. Nas palavras de Kant, o imperativo categórico possuiria a 

seguinte formulação: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo 

querer que ela se torne lei universal” (KANT, Gr, BA 52). 

O que observamos até o momento é que o princípio da ação moralmente correta não se 

encontra no conteúdo material da ação, mas na possibilidade de sua adequação à forma da 

universalização. É a forma que importa aqui. O conteúdo material da ação é sempre 

contingente. Portanto, não pode servir de fundamento atemporal e universal para a ética. O 

conteúdo material da ação seria apreendido por uma intuição sensível e seria, portanto, a 

posteriori e essencialmente particular. Se quisermos transpor essa exigência de 

universalização para o caso da experiência de objetos em geral, a “universalização” do 

conteúdo material equivaleria a sua “categorização” pelo entendimento. Isto é, equivale ao 

seu encaixe numa experiência organizada e estruturada pelas categorias a priori do 

entendimento, que seriam, por sua vez, universais e necessárias. Essas categorias, elas 

mesmas, não teriam sido intuídas, sendo, portanto, puramente formais. Podemos afirmar que 

Kant igualatodo conteúdo material aos elementos sensoriais da experiência. 

No domínio da ética, nesse sentido, o relativismo, para Kant, decorreria do fato da 

vontade se deixar determinar pelo conteúdo material da ação. A única forma de evitar que isso 



ocorra é recorrer ao formalismo. O conteúdo material em questão é o bem ou o propósito que 

se deseja alcançar com a realização da ação. Portanto, para Kant, o desejo de um bem ou um 

propósito específico não pode ser considerado como o fundamento da ação moralmente 

correta. Esse conteúdo material, como qualquer outro, na perspectiva kantiana, só pode ser 

conhecido por intermédio da intuição sensível, sendo, em última análise, subjetivo. O desejo 

desses conteúdos seria devido a uma relação causal estabelecida entre a materialidade 

desejada e nossos estados afetivos de prazer ou desprazer. Se um sujeito experimenta prazer 

ao realizar uma determinada ação, essa ação pode parecer adequada para ele, mas não é o caso 

que ela seja necessariamente adequada para um outro sujeito qualquer. Se eu experimento 

satisfação ao juntar dinheiro, por exemplo, poderia parecer que juntar dinheiro é 

recomendável para toda e qualquer pessoa; e se eu experimento desprazer ao andar a cavalo, 

poderia tender a acreditar que isso é desaconselhável a toda e qualquer pessoa. Para Kant, 

acreditar que aquela ação que me traz prazer é, por esse mesmo motivo, moralmente correta e 

pode, portanto, ser universalizada e tida como devida a todos os sujeitos é a consequência de 

toda ética de bens e propósitos empíricos, que ele rejeita.Mais precisamente, para Kant, bens e 

propósitos são empíricos e variam conforme a sensibilidade dos sujeitos. O que Kant não 

admite é um bem ou um propósito com um conteúdo universalmente válido. 

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 a forma 

da universalidade. 

 

A ética material dos valores de M. Scheler 

Para Scheler, Kant rejeita corretamente toda ética de bens e de propósitos, à medida 

que bens e propósitos sejam apenas uma matéria sensorialmente desejada. 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. 



Analisemos primeiro os motivos pelos quais ele rejeita a ética de bens e de propósitos. 

Ele rejeita a ética de bens afirmando que aquilo que consideramos bom ou mau varia de 

acordo com as contingências. São consideradas boas, em um determinado período histórico, 

por exemplo, as ações que ajudam a promover e perpetuar o Estado. Caso haja uma alteração 

na ordem social, alteram-se também as ações que são consideradasboas.Ele 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, 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. Recorrendo a 

experiência fenomenológica, tomamos conhecimento de um outro tipo de materialidade que 

difere essencialmente dos elementos sensoriais da experiência. Os conteúdos materiais a 

priori, reivindicados por Scheler como fundamento da ética, são os valores. E a intuição 

afetiva é a forma de intuição fenomenológica que nos coloca em contato com eles. 

A intuição afetiva é um ato emocional-cognoscitivo, segundo Scheler. Ela encontra 

sua condição de possibilidade nos atos fundamentais de amor e ódio. 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 então, as bases de 

todos os outros atos que nos põem em relação com os valores e com o mundo natural. 

Kant, por sua vez, já havia identificado erroneamente bens e valores. Para Kant, os 

valores seriam abstraídos daquilo que um sujeito experimenta na ausência ou na presença de 

um bem. O primeiro passo de Scheler na fundamentação de sua ética material de valores será 

então provar que 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. A questão 

principal é “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?”
2
 (SCHELER, 1980, p. 67). 

Que tipos de coisas são os valores? Scheler refuta a hipótese que afirma que existiriam 

nos objetos poderes, capacidades ou disposições de causar em seres desejantescertos estados 

de sentimentos; segundo essa hipótese, os valores seriam os efeitos subjetivos de nossas 

relações com os objetos. Se essa teoria fosse verdadeira, 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. 

Scheler afirma que essa hipótese é falsa para os valores.Ele afirma que seria vão perguntar a 

que tais poderes, capacidades ou disposições corresponderiam no mundo. Deveríamos então 

admitir a existência de “poderes axiológicos” dos objetos do mundo natural? Ou tais poderes 

não seriam nada além daquelas propriedades independentes dos sujeitos atribuídas pelas 

ciências naturais aos objetos (como, por exemplo, peso, aderência etc.)? 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. 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 esses poderes não parecem consistir em coisas do 

mundo natural, uma vez que sua existência não é comprovada, nem mesmo apontada pelos 

estudos da ciência dura.  

Tendo sido descartada a hipótese segunda a qual os valores seriam meros poderes, 

capacidades ou disposições existentes no mundo natural, devemos ficar atentos para não 

confundir esse fato com o fato de que existe nas coisas uma disposição para ser suporte de 

valor. E é através do suporte que apreendemos o valor. Ainda assim, não devemos 

superestimar a importância dos suportes de valor. 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. 

                                                           
2
 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?” 



Qual é a relação do valor com seus suportes? 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, se excluirmos a esfera dos valores e 

procurarmos estabelecer as características comuns de todos os homens bons incorreríamos em 

um erro metodológico ou em uma ilusão moral (SCHELER, 1980). Qualquer pessoa que 

proceda dessa maneira confunde suportes de valor e as características que eles possivelmente 

têm em comum com 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”
3
 

(SCHELER, 1980, p. 37). No entanto, a apreensão do valor depende sim da experiência 

sensível, essa é a experiência que temos justamente do suporte do valor, embora os valores 

encontrem o seu preenchimento em fenômenos autônomos e a priori.  

Valores – como nobre, agradável, amável, belo etc. – 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 (SCHELER, 1980), 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.  

Em outro exemplo dado tambémpor Scheler, somos convidados a imaginar um 

caminhante que vê, na beira da estrada, um animal que pensa estar vivo. Ao se aproximar, o 

caminhante percebe que o animal está morto. Isso não implica que o caminhante intuiu o 

valor “vida” erradamente. O que Scheler pretende demonstrar é que o grau de adequação e 

evidência do valor intuído não depende da experiência do suporte de valor. Portanto, não 

existe engano na apreensão do valor propriamente dito, mas na relação do valor com seu 

suporte. Engano este que é devido a questões factuais de natureza física ou psicológica. 

                                                           
3
 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”.   



Contudo, o autor não deixa de enfatizar que existem algumas conexões essenciais 

entre os valores e seus suportes. Os valores morais só podem ter pessoas e seus atos como 

suporte. Nenhuma coisa ou evento pode ser considerada boa ou má, nobre ou covarde. Por 

outro lado, pessoas e seus atos não podem servir de suportes para os valores das coisas ou dos 

eventos, pessoas e seus atos não podem ser suportes para os valores “útil”ou “agradável”, por 

exemplo. Essa diferenciação ocorre porque os valores éticos pertencem essencialmente à 

esfera da pessoa e a pessoa jamais pode ser dada como um objeto. O conceito scheleriano de 

pessoa designa a unidade concreta de atos de diferentes tipos. A pessoal consiste na atualidade 

da consciência à medida que está presente em todos e em cada um de seus atos, isso confere à 

pessoa características singulares no que diz respeito ao seu estilo particular de se relacionar 

com o mundo. 

Além dessas interconexões essenciais que os valores estabelecem com seus suportes 

existem as interconexões essenciais que os valores estabelecem entre si. Essas interconexões 

constituem a hierarquia dos valores. Nós conhecemos a hierarquia dos valores por um ato, 

ainda que de natureza fenomenológica, diferente do emocional-cognoscitivo. Nós 

conhecemos a hierarquia dos valores pelo ato de preferência. O ato de preferir não é um mero 

ato de escolha, é um ato anterior que funda e limita as possibilidades da escolha uma vez que, 

após tomar conhecimento do valor mais elevado, escolhemos entre as ações que estão 

fundadas no valor mais elevado. Scheler denomina escolha ou preferência empírica o ato de 

escolher entre duas ou mais ações 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. 

Segundo o autor, nós sempre preferimos o valor mais elevado na hierarquia, sempre que o 

contrário acontece deve haver algum tipo de engano no ato de preferir.  

Cabe perguntar então, como é possível que ocorra algum tipo de engano no ato de 

preferir. Já dissemos que o conhecimento dos valores não é da ordem racional, mas da ordem 

emocional-cognoscitiva. O valor é dado na relação emocional intuitiva do sujeito com o 

mundo dos valores de maneira imediata e a priori. A apreensão do valor não parece ser 

passível de ser errada. Para entender isso, é necessário considerar a noção de “ethos” do autor. 

O “ethos” consiste na disposição dos valores dentro do conteúdo da vida emocional dos 

sujeitos. A hierarquia a priori dos valores tal como experimentada pelo sujeito em ralação 



com a hierarquia dos valores em sentido absoluto, define o “ethos” dos indivíduos e das 

sociedades. Cada indivíduo possui uma sensibilidade diferente com relação aos valores que 

confere as diferenças nos seus “ethos”. Na medida em que esta sensibilidade está aberta para 

aprimoramento, está também o “ethos” individual. Aqui encontra-se, inclusive, a raiz da 

mudança observada na ética. Essa mudança não compromete em nada o mundo dos valores 

que permanece imutável. Essa mudança apenas aponta para o fato de que é impossível que um 

indivíduo ou mesmo uma sociedade esgote, em um determinado momento histórico, todos os 

valores passíveis de serem experimentados. A ética deve se dedicar, portanto, ao estudo das 

mudanças do “ethos”.  

Devemos considerar também, os atos espirituais de amor e ódio. O movimento do 

amor em direção ao mundo é um movimento de dilatação em relação aos valores. O 

movimento do ódio é de constrição com relação aos valores. Os movimentos de amor e ódio 

não são propriamente cognoscitivos, mas eles representam a relação mais imediata na qual o 

valor é experimentado. A oscilação entre o amor e o ódio constituem oscilação normais da 

vida emocional dos sujeitos. O amor é um movimento que leva o sujeito de um valor mais 

baixo para um mais alto, o ódio realiza o movimento contrário. Ao amor se deve a percepção 

clara do valor, ao ódio o seu ofuscamento. 

 

O bem e o mal moral em Scheler e o papel da noção de dever na ética material 

dos valores 

O bem e o mal moral constituem, para Scheler, valores secundários. Um valor 

secundário, ou de segunda ordem, é o valor da realização ou não realização de um valor de 

primeira ordem. Para o autor, o bem moral está ligado à realização de um valor positivo que é, 

em si mesma, um valor positivo e o mal moral está ligado à realização de um valor negativo 

que é, em si mesma, um valor negativo. Do mesmo modo, a inexistência de um valor positivo 

é um valor negativo e a inexistência de um valor negativo é um valor positivo. Esse é o 

primeiro axioma da ética scheleriana. O valor do bem moral se vincula secundariamente à 

realização de um valor positivo, em oposição à realização de um valor negativo. 



E como é possível a realização de um valor? Neste ponto, devemos retomar finalmente 

o conceito 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 – também chamados por Scheler de 

tendências – é, na verdade, perguntar pela possibilidade do valor se converter na finalidade de 

uma ação. Devemos entender como se daria a passagem do conhecimento emocional do valor 

para a sua realização na ação. Essa realização ocorre por meio das aspirações, que direcionam 

a vontade para a realização do valor. O valor, intuído emocionalmente, se torna então, objeto 

de uma aspiração, ele se situa no fim e como condição de possibilidade da tendência. Como se 

dá essa aspiração ao valor? Podemos definir então, a aspiração como um ato de natureza 

intencional capaz de orientar a vontade para realização de um valor, através da tendência.O 

conhecimento intelectual dessa aspiração acontece no momento em que a tendência se 

expressa por meio de uma representação. 

Deste modo, podemos afirmar que o valor é a condição emocional da tendência e a 

representação é sua condição racional. Devemos observar, contudo, que o valor permanece 

transcendente à tendência e mais fundamental em relação a esta. Scheler afirma inclusive que 

as representações que podem surgir no plano racional são determinadas pelo fim da tendência, 

limitadas a um escopo colocado por ela. 

Já os bens, por sua vez, podem ser correlatos de um juízo universalmente válido 

porque o bem, a despeito de estar em relação com os valores e não com os objetos da 

experiência natural, confere ao valor uma estrutura “coisística”. Deste modo, o bem 

acrescenta ao valor uma posição e um caráter objetivos. O bem não é, portanto, o mero 

acréscimo do valor a uma coisa. A percepção de um bem material é apenas a tomada 

intelectual do valor mediada por um bem. Observamos assim, que o bem encontra sua 

fundação nos valores e não nas coisas. As mudanças no que é considerado como um bem se 

devem às já mencionadas mudanças no “ethos” individual e social. 

Quanto ao dever, especificamente, Scheler crítica Kant afirmando que sua ética é 

essencialmente imperativa. Na ética kantiana, afirma o autor, a noção de dever tem uma 

importância fundamental uma vez que o que Kant considera moralmente correto é a vivência 



do puro dever. Poderíamos dizer que, para Scheler, moral seria viver o puro valor. O autor 

afirma que dever e valor são noções mutuamente excludentes.  

Segundo Dupuy (1959), a ética dos valores necessariamente se opõe a ideia de que o 

bem e o mal moral dependem da conformidade ou da não conformidade da vontade à 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”
4
 (SCHELER, 1980, p.93). 

Schelerprocura eliminar da ética essa negatividade baseando-se em uma confiança em 

relação à natureza humana. Mas como isso ocorreria? A partir da noção de ideal ético. 

Retomemos o movimento fundamental do amor. Quando este ato se volta para a própria 

pessoa, esta entra em contato com seu ideal ético pessoal. Neste ato, a pessoa experimenta o 

seu próprio mundo ideal de valores. Esse mundo se constitui em objeto do ato da aspiração. A 

aspiração é um ato diferente da intuição emocional do valor. Ela toma o valor como objeto de 

realização.De tal modo que a aspiração ligada à intuição emocional do valor, serão capazes de 

estabelecer tal valor como fundamento e fim de uma tendência, cuja realização é a realização 

de um dado valor.  

 

Conclusão 

Em primeiro lugar, somos capazes de identificar uma grande diferença nos conceitos 

de a priori defendidos por Scheler e Kant. Este último, admitia unicamente a existência de 

uma intuição sensível e de um a priori puramente formal. Recorrer ao formalismo, no que diz 

respeito à fundamentação da ética, garantia a Kant que a ética estivesse livre de toda 

contingência, apresentada pelo autor como presente em toda ética de bens e de propósitos.  

Scheler, por sua vez, apesar de compartilhar com Kant a preocupação em eliminar da 

ética seu caráter contingente, não enxerga no formalismo a solução deste problema. Graçasà 

                                                           
4
 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”. 



experiência fenomenológica, ele é capaz de identificar um conteúdo material, universal, e 

conhecido por nós aprioristicamente por meio de intuição afetiva, que figura como 

fundamento da ética: os valores. Assim, Scheler admite a existência de um a priori material. 

Por fim, ao analisarmos as diferentes noções de dever assumida por cada um dos 

autores, somos capazes de justificar a assunção da ética scheleriana como atrativa e da ética 

kantiana como imperativa. O dever, em Kant, não depende absolutamente de nenhuma atitude 

“pró” que vise a sua realização. Além disso, em seu sistema é considerado bom aquilo que 

está em conformidade com a forma da Lei Moral e mal aquilo que não está em conformidade 

com ela.  

Scheler defenderá, por sua vez, não uma ética do dever, mas uma ética do 

discernimento, na qual os sujeitos se sentem atraídos pelo valor e por isso procuram realiza-

lo. Não obstante, o autor defende que a noção de dever não pode ocupar o lugar de conceito 

fundamental na ética, pois a própria existência do dever depende do ser do valor como 

matéria a priori.  
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