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RESUMO: A categoria Valor constitui, sob o ângulo da Filosofia, um dos fundamentos a
serem revistos como fonte de construção do conceito de Direito. Esta categoria, enquanto
manifestação cultural, prima pelo seu sentido útil em detrimento ao vital, distanciando-se de
sua finalidade para promover a organização social. Escolheu-se o pensamento de Scheler para
se estudar a categoria valor por seus estudos indicarem outras possibilidades para a
constituição de uma Sociedade legítima, de caráter humanitário. Para a categoria Direito,
escolheu-se as reflexões de Reale, pois o mencionado jusfilósofo corrobora a História e
Axiologia para se modificar o significado do Direito como sinônimo de Lei e se manter a paz
nas relações intersubjetivas.
Palavras-Chave: Valor – Direito - Cultura.

Abstract: The category Value constitutes, under the angle of the Philosophy, one of the
beddings to be reviewed as source of construction of the concept of Right. Most of the time,
this category, while cultural manifestation, privileges useful values in detriment to the vital
ones, becoming far from its purpose to promote social organization. The thought of Scheler
was chosen to study the category value for its reflections represent a true direction for the
constitution of a legitimate Society. For the Right category, one chose the ideas of Reale,
because, when reflected for the historical and valued direction, it corresponds to a concretion
of peace in the intersubjective relations.
Keywords: Value – Legal Science - Culture.
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[...] Se a grande função da arte é propiciar
prazer espiritual, que prazer maior para o
ser humano sensível do que o bemconviver, a comunicação aberta, o sentirse aceito na diversidade, e descobrir-se
com as condições psicológicas e culturais
de aceitar o pensar do outro? 2.
Introdução
Direito e Valor possuem uma conexão similar, embora o primeiro signifique uma
forma de organização social e o segundo qualidade. Entretanto, ambos podem ser
considerados como produções da Cultura humana. É preciso refletir de que forma a categoria
Valor pode constituir o Direito no sentido de se construir a paz social legítima.
A submissão deste, enquanto produção normativa, engendra uma inversão valorativa:
os valores vitais estão sendo trocados pelos úteis. Ponderar sobre esta realidade torna-se tarefa
necessária a fim de se (re)pensar o conceito de Direito para a realização do bem, pois este
representa uma construção cultural promovida pela pessoa enquanto agente de um fato
histórico. Neste fato, os valores são projetados e representam o guia de nossas condutas, de
nosso dever ser, formalizado pela regra jurídica.
O estudo apresentado tem como objetivo geral investigar se as categorias Valor e
Direito possuem similaridades para concretizarem a paz social. Os objetivos específicos são:
a) formular proposições pautadas no Valor como argumento de se considerar a Ciência
Jurídica um fenômeno de cultura; b) considerar a categoria Valor como a idéia de conexão
para a construção de um Direito legítimo. O critério metodológico utilizado para realizar essa
reflexão reside no método indutivo.
O critério metodológico utilizado para a investigação desse artigo e a base lógica do
relato de seus resultados3 reside no Método Indutivo. Na fase de Tratamento dos Dados4,
utilizou-se o Método Cartesiano5 para se propiciar indagações sobre o tema e a necessidade de
se (re)formular a doutrina sobre as relações entre as categorias Direito e Valor.

2

MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1994, p.
62.
3
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11. ed. Florianópolis: Conceito
Editorial/Millenium, 2008, p. 87.
4
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 83.
5
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 87/88.
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As técnicas utilizadas nesse estudo são a Pesquisa Bibliográfica6, a Categoria7 e o
Conceito Operacional8. O pesquisador utilizou-se outros autores para elucidar determinadas
categorias relevantes, fazendo com que esta investigação alcance efeitos transdisciplinares.

O conceito de Valor em Max Scheler9
O conceito de valor no pensamento de Scheler estuda-se na sua obra Reviravolta dos
10

valores , sob dois aspectos: a) a Fenomenologia e; b) as emoções. O método
fenomenológico11 utilizado pelo autor enfatiza a experiência. A categoria anteriormente
mencionada – Valor - não significa um juízo externo12 na qual se confere a determinado
objeto ou pessoa um valor, mas sua vivência no conjunto da vida dos homens13.
A teoria dos valores em Scheler pode ser considerada completa quando conjugada
por meio das emoções. Os valores manifestam-se na vida emocional do homem14. Para tanto,
o autor cita formas de emoções, tais como o ódio15, a vingança16, a inveja17, a cobiça18, o
sarcasmo 19, a maldade20, o ciúme21, a ambição 22, entre outros. Desse modo, o valor é
6

[...] Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, Cesar Luiz.
Prática da pesquisa jurídica e metodologia da pesquisa jurídica. 10. ed. Florianópolis: OAB-SC editora,
2007, p. 239.
7
[...] palavra ou expressão estratégica á elaboração e/ou expressão de uma idéia. PASOLD, Cesar Luiz.
Prática da pesquisa jurídica e metodologia da pesquisa jurídica. p. 31.
8
[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os
efeitos das idéias que expomos [...]. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica e metodologia da
pesquisa jurídica. p. 45.
9
O filósofo nasceu no ano de 1874 e faleceu no ano de 1928. Adaptou as idéias fenomenológicas de Edmund
Husserl ao campo da Ética e da Teoria dos Valores, aproximando a sua teoria ao pensamento católico
(personalismo). Opôs-se veementemente ao formalismo ético kantiano, na qual ela pode ser superada pela
vivência dos valores. Suas principais obras são O formalismo na ética (dois volumes) (1913-1916), Sobre o
eterno no homem (1921), A situação do homem no mundo (1928). JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES,
Danilo. Dicionário básico de filosofia. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996, p. 242.
10
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. Tradução de Marco Antonio dos Santos Casanova. Petrópolis,
(RJ): Vozes, 1994.
11
A Fenomenologia, sob o ângulo dos estudos de Husserl, representa para a Filosofia uma ciência de essências,
portanto eidética, expurgando os fenômenos psicológicos de características reais e empíricas para um plano de
generalidade essencial. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. p. 438.
12
WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a ética cristã. Tradução de Diva Toledo Pisa. Curitiba: Champagnat,
1993, p. 19.
13
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 43.
14
WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a ética cristã. p. 18.
15
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 45.
16
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 48.
17
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 51.
18
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 51.
19
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 51.
20
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 51.
21
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 55.
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teorizado pelas emoções a partir da consciência do ser23, ou seja, elas (as emoções) formam
unidades fenomenais em mim enquanto eu as vivo, codeterminando as minhas atitudes24.
O emocionalismo engendra o sentido objetivo do valor. A percepção afetiva dos
valores torna-se vetor de criação de atos emocional-cognitivos25. Essa experiência permite
formar o a priori objetivo26. A objetividade reside no valor tido como objeto de estudo
fenomenológico. Aliada às emoções, singulariza esta categoria por meio da consciência do
homem. Por esse motivo, recebe o a priori.
O autor concebe, como outros filósofos27, o valor como manifestação objetiva porque
ele não é um atributo da coisa, do objeto, em sentido físico. Tampouco seria uma potência,
disposição visível deste ou uma qualidade oculta. Somente as experiências vividas por meio
das emoções constituem o significado do valor objetivo 28. Este é responsável por oferecer
uma direção às nossas aspirações29. Por esta linha de pensamento, o valor em Scheler fundase na idéia de domínio da subjetividade do ser.
O fenômeno valorativo está na mente, na sua percepção afetiva. Desse modo, a
afirmação de que cada ser pode construir seu mundo de valores parece respaldar a idéia do
filósofo, desde que ele venha a ser aceito e praticado pela Sociedade30.

Teoria dos valores em Max Scheler
Conforme o que já se expressou no item anterior deste artigo, a leitura da obra de
Scheler revela que o mundo dos valores acha-se entrelaçado com as emoções31, por meio das
observações do método fenomenológico. A teoria dos valores para o filósofo se funda no
primado das emoções32.

22

SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 60.
SILVA, Moacyr Motta da. Direito, justiça, virtude moral & razão: reflexões. p. 146-147.
24
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 44.
25
WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a ética cristã. p. 22.
26
WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a ética cristã. p. 18.
27
Exemplo dessa concepção objetiva dos valores se encontra no pensamento de HESSEN, Johannes. Filosofia
dos valores. Tradução de L. Cabral Moncada. Coimbra: Almedina, 2001.
28
WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a ética cristã. p. 20.
29
O vocábulo aspiração, sob os estudos da Filosofia, significa uma atitude que se assume diante de um ideal, ou
seja, em face de uma perfeição na qual sua realização pode ou não ocorrer. ABBAGNANO, Nicola.
Dicionário de filosofia. p. 84.
30
SILVA, Moacyr Motta da. Direito, justiça, virtude moral & razão: reflexões. p. 147.
31
SILVA, Moacyr Motta da. Direito, justiça, virtude moral & razão: reflexões. p. 148.
32
WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a ética cristã. p. 21.
23
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Essa expressão não revela apenas estados afetivos, porém sentimentos puros
intencionais. Intencional porque a percepção desses sentimentos se referem ao próprio objeto
de estudo do autor: os valores. Scheler afirma que este conceito se vincula ao conhecimento.
Contudo, não se trata de um conhecimento intelectivo, mas emocional. O homem somente
conhece e constrói o(s) valor(es) por suas percepções afetivas33. Desse modo, os atos afetivos
intencionais correlacionam-se com o valor objetivo34.
A fim de se visualizar esse pensamento, selecionou-se alguns temas estudados por
Scheler que ratificam as emoções como a (re)construção dos valores, tais como: o
ressentimento, o ressentimento e o valor moral e o valor da vida e da utilidade.

O ressentimento
A categoria em estudo, sob a filosofia de Scheler, denota unidade de vivência e
resultado. Para o filósofo alemão, ressentimento é a repetição de um viver como uma reação
de resposta emocional contra algo ou alguém35. Geralmente, são sentimentos de profunda
mágoa ou ofensa36. Por meio dessas reações, vive-se o “sempre-de-novo-através” da emoção
chamada ressentimento. É diferente de uma recordação intelectual, na qual vai perdendo o
matiz com o transcorrer do tempo.
O vocábulo denota uma carga negativa, um movimento de hostilidade. Esse
movimento faz com que a pessoa revivencie, de forma vívida, essa emoção37. Por esta linha
de pensamento, parece correto afirmar que ressentimento é um envenenamento pessoal da
alma38, uma introjeção psíquica contínua gerada por movimentos internos negativos que
afetam o ser humano, como, por exemplo, a vingança.
A vingança, segundo Scheler, é um impulso negativo precedido de uma ofensa ou
repreensão. Entretanto, ela não pode ser acompanhada de um querer revidar essa emoção,
tampouco se defender dela39. Os atos de vingança possuem duas características específicas: a)

33

WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a ética cristã. p. 21.
WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a ética cristã. p. 21.
35
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 45.
36
SILVA, Moacyr Motta da. Direito, justiça, virtude moral & razão: reflexões. p. 152.
37
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 45. O autor ratifica essa posição por meio da palavra alemã
Grollen. Esse vocábulo é traduzido como o escuro da alma. É a zanga, a intenção de ódio que acaba de se
formar por uma atividade de repetição destes sentimentos hostis.
38
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 48.
39
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 48.
34
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a manifestação de um distúrbio (ira, ódio, cólera ou fúria) e; b) retratação imediata, um
sentimento de perdão40.
O primeiro ato engendra um valor negativo. O segundo um valor moral41 positivo42.
Esse distúrbio das funções do corpo e da alma segue-se de uma reflexão entre efetivar ou não
a reação contrária, ocasionando um sentimento de impotência, de não-poder43.
A vingança, enquanto forma de vivência, significa um viver impotente. Com efeito,
se a pessoa vive o sentimento de vingança continuamente (impotência), ela poderá gerar um
movimento interno de definhamento ou, inclusive, da sua morte44. Essa tensão entre a
vingança e a consciência de concretizar ou não uma reação contrária imediata – impotência –
materializa a forma do ressentimento.
Percebe-se que os juízos de valor estão intrinsecamente ligados a valores ressentidos.
Tornam-se, portanto, farsas valorativas45. O ressentimento parece ser a fonte dessa reviravolta
dos valores, na qual o engano vem a ser o pilar dessa ordenação e conformação da vida. As
tábuas de valores falsificadas são tidas como verdadeiras46.
Essa inversão da ordem valorativa provocou mudanças severas para a organização
social porque o movimento existente entre a aspiração e o não-poder47 impede o homem de
enxergar quais são os juízos de valores positivos.
O Homem ressentido gera uma imagem falsificada do mundo48, pois esse desvio de
olhar dos valores vitais, a tendência para se querer aniquilar as coisas e o próprio Ser
humano49, bem como a entrega da alma para valores ilusórios50 manifesta-se como a salvação
e não como a compreensão de beleza ou de vida51.

40

SILVA, Moacyr Motta da. Direito, justiça, virtude moral & razão: reflexões. p. 152.
Esse tema será abordado no tópico Ressentimento e Valor moral.
42
SILVA, Moacyr Motta da. Direito, justiça, virtude moral & razão: reflexões. p. 152.
43
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 48.
44
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 52.
45
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 80.
46
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 80.
47
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 81.
48
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 83.
49
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 84.
50
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 82.
51
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 84-85.
41
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Ressentimento e valor moral
A inversão dos valores provocada pelo ressentimento influencia diretamente a moral
de um povo52. A existência de várias morais foi considerada, por alguns filósofos53, como um
relativismo54 ético. Porém, ratificou-se que essa pluralidade de morais não poderia vigorar
como útil para garantir o bem-estar humano ou a maximização da vida55. Por esta linha de
pensamento, pode-se assinalar que as variações morais ocorridas numa comunidade
significariam valor se, subinserida nela, estivesse a finalidade e o critério da moral vigente.
Os diferentes modos de pensar e agir que surgiram eram sempre apreciados pela
mesma moral. Os relativistas, dessa forma, foram os absolutistas de seu tempo56. A categoria
moral, segundo Scheler, é um sistema de regras de preferências dos valores dominantes de um
determinado povo e época, tendo como finalidade orientar e regulamentar as relações
humanas. O tema perde seu sentido se considerado como objeto57, se a sua estrutura tiver
caráter de “coisa”58.
A história moral da Europa foi construída sob o alicerce do ressentimento. Um
exemplo dessa afirmação está na moral burguesa moderna na qual incitou a Revolução
Francesa59. O princípio da igualdade fomentado por esta Sociedade revolucionária foi uma
construção ressentida, pois havia o desejo de se superar a humilhação e a opressão sofrida por
aquele povo. Desse modo, a igualdade torna-se um valor moral.
Entretanto, esse argumento não possui fundamento suficiente para se criar valores
morais. Scheler expõe que a moral cristã, diferente da burguesa, não cresceu sob o solo do
ressentimento60. A moral cristã converte o ódio em amor, a ofensa em perdão61. O amor
cristão, segundo o filósofo, rompe com os vínculos biológicos, com a força vital, pois este é
uma intenção espiritual. É uma aspiração, um desejo na qual se move do “baixo” ao “alto”, do

52

SILVA, Moacyr Motta da. Direito, justiça, virtude moral & razão: reflexões. p. 152.
Segundo Scheler, esses autores eram Mill, Spencer e Comte. SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p.
87.
54
Relativismo, sob o ponto de vista da Filosofia, é a doutrina na qual se afirma que o conhecimento depende de
fatores contextuais, variando conforme as circunstancias. Nesse sentido, seria impossível estabelecer-se uma
certeza definitiva. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. p. 233-234.
55
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 87.
56
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 88.
57
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 89.
58
WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a ética cristã. p. 27.
59
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 89.
60
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 89.
61
SILVA, Moacyr Motta da. Direito, justiça, virtude moral & razão: reflexões. p. 152.
53
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“menos plenificado” ao “mais plenificado”62.
Wojtyla63 argumenta que a intenção de se querer buscar o bem, por meio de valores
morais positivos, não é suficiente para se considerar a pessoa como boa64. Somente quando o
valor é conhecido como o mais alto e vivido emocionalmente por nós, experimenta-se o bem
moral em sentido absoluto.
O seu contrário também é verdade. Se se conhece um valor como sendo o mais baixo
e se vive essa experiência, experimenta-se o mal moral em sentido absoluto65. Pode-se
considerar que somente a vivência e a ação como busca de realização do bem podem construir
o paradigma de valor moral66, segundo o pensamento de Scheler.

Valor da vida e Valor da utilidade
A reflexão do filósofo alemão sobre a construção do juízo de valor moral revela que
os relativistas não souberam diferenciar o significado de valor e a transformação desse valor
numa determinada época e Sociedade67.
Essa percepção, além de fomentar modelos éticos eternos68, denota uma inversão de
subordinação dos valores vitais aos valores úteis ocasionada pela ascensão da burguesia e o
crescimento do espírito comercial e industrial. A situação, porém, ganha novo matiz quando
esses agentes econômicos se estabelecem no poder político. Conforme a idéia do citado
filósofo, o sentimento de humilhação, por exemplo, na qual se encontrava armazenado, tornase o fundamento de uma produção cultural69.
Esses juízos de valores carregados por uma emoção negativa superam a vivência de
se querer buscar o bem enquanto realização individual e social. O amor ao ganho, o desejo de
se conservar os bens materiais se concretiza como critério de avaliação para se formar a moral
geral70. Novamente, o ressentimento é a causa da organização social.
A idéia de utilidade, sob o ângulo da Filosofia, significa a satisfação das
62

SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 91.
WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a ética cristã. p. 27.
64
WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a ética cristã. p. 27.
65
WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a ética cristã. p. 28.
66
SILVA, Moacyr Motta da. Direito, justiça, virtude moral & razão: reflexões. p. 152.
67
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 87.
68
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 88.
69
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 165.
70
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 165.
63
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necessidades do homem ou de seus interesses71. Para Scheler, essa categoria somente se
efetiva se conjugada com outra: o agradável. A noção de agradabilidade envolve, segundo o
autor, “um certo grau de subjetividade”72. Tudo o que é útil somente é um meio para que o
agradável se concretize73.
O valor vital é originário, enquanto o útil meramente derivado. Nesse sentido, o útil
torna-se vetor de organização social somente quando produz algo agradável, ou seja, ele se
pauta numa aspiração elevada na qual é ratificada pelos valores vitais.
Entretanto, a moral burguesa moderna não aceita a categoria agradável. O filósofo
alemão alerta sobre essa noção aplicada ao trabalho. O sentido útil, conforme a dimensão do
trabalho concretiza-se quando este se torna melhor que o agradável74, ou seja, quando ocupa
uma posição de superioridade em relação aos demais valores75. O homem moderno não vale
mais pelas suas ações e intenções, mas por quanto ele produz76. A inversão discutida toma
forma: o valor da vida subordina-se ao valor útil.
O sistema capitalista engendra na pessoa a falsa consciência de que os valores da
utilidade possuem prevalência sobre os vitais. Valores como os da saúde, educação, segurança
e família devem ser considerados como os mais elevados e devem ser protegidos, ainda que
essa possibilidade implique numa diminuição do avanço industrial ou comercial77.
Essa união do vital com a utilidade oferece ao valor a sua qualidade78. Por esta linha
de pensamento, Scheler percebe o aperfeiçoamento humano no diálogo da vivência entre o
bem e o mal.
A partir desse referencial, se a consciência individual não for iluminada pela busca e
experiência do bem, o Ser humano, sob o ângulo do capitalismo, será considerado apenas
como finalidade (produção) desse sistema na qual não o percebe enquanto ser, enquanto

71

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. p. 986.
SILVA, Moacyr Motta da. Direito, justiça, virtude moral & razão: reflexões. p. 154.
73
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 161.
74
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 162.
75
SILVA, Moacyr Motta da. Direito, justiça, virtude moral & razão: reflexões. p. 154.
76
SILVA, Moacyr Motta da. Direito, justiça, virtude moral & razão: reflexões. p. 154.
77
SCHELER, Max. A reviravolta dos valores. p. 184.
78
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essência79.

O conceito de Direito em Miguel Reale80
A categoria Direito, segundo Reale, pode apresentar várias acepções, pois este está
ligado às manifestações da experiência humana ao longo do tempo81, cujo exame deve ser
cuidadoso. Para fins deste estudo, conforme o jusfilósofo brasileiro, o Direito, enquanto
Ciência, se encontra numa correlação íntima com a experiência jurídica na qual esta implicará
a efetividade dos comportamentos sociais, de acordo com um sistema de regras82.
Entretanto, compreender esta categoria unicamente por meio de suas regras e/ou
jurisprudências parece reduzir a dimensão, o alcance e o sentido desses estudos. Os temas
podem oferecer segurança no campo da pesquisa, porém essa formalização sacrifica o
conteúdo axiológico do Direito. Este conteúdo é vital para se compreender o que significa a
experiência jurídica.
No campo das ciências sociais, não se pode querer determinar suas categorias num
sistema que privilegie o rigor terminológico83. Para Reale, o Direito não pode ser refletido e
nem terá formalizado seu conceito se vinculado apenas ao fenômeno da experiência jurídica.
Junto desta expressão, outra deve ser pensada complementarmente, qual seja, a teoria
tridimensional do Direito.

A experiência jurídica
O ponto de partida para se compreender o conceito de Direito é a experiência. Os
dados fornecidos por essa experiência possuem um conteúdo estimativo, na qual este será
aceito como jurídico. Tem-se, portanto, uma hipótese de trabalho. Esta será objeto de análises
79
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para se descobrir sua essência de juridicidade84. O método utilizado para avaliar essas
hipóteses, segundo Reale, é o fenomenológico85.
Por meio da Fenomenologia, é possível analisar a (hipotética) realidade jurídica, e,
num segundo momento, refletir se essa realidade vigora como processo de idéias86, em outros
termos, descreve-se a hipótese tida como jurídica e, a seguir, no plano histórico, verifica-se se
há vigência universal desta comprovando a subordinação da realidade87.
A partir desse referente, percebe-se que o fato (ainda que hipotético) não pode estar
desvinculado de sua historicidade. Reale confirma essa assertiva como condição essencial da
experiência, sendo esta (a história) responsável pela interpretação dos fatos culturais88.
Para o autor, o dado natural, a experiência natural, é inerente ao ato de conhecer e
querer. Por esse motivo, a experiência histórica89 seria uma projeção do espírito sobre a
natureza enquanto o primeiro chama para si o segundo e a torna sua. Esta dialética aberta
revela duas possibilidades: a) os valores projetados pelo espírito na natureza são inexauríveis,
produzindo, indefinidamente, a cultura e; b) a natureza, enquanto objeto de conhecimento, é
inexaurível90.
A correlação e a complementaridade entre as ciências naturais e as ciências culturais
tornam-se essenciais para manter o diálogo de transformação contido nos fatos e o seu
desenvolvimento histórico.
A correlação existente entre as ciências naturais e as ciências culturais, entre a
experiência natural e a experiência cultural, segundo Reale, revela a condição para se formar
um conceito integral de experiência jurídica, desde que não haja a redução de uma pela outra,
ou seja, a experiência natural não pode sobrepujar-se à cultural, reduzindo-a, sendo o seu
contrário também verdadeiro91.
Segundo o citado jusfilósofo, há o reconhecimento de que o mundo histórico-cultural
não se procede apenas por sua verificabilidade, por suas explicações causais ou analíticas,
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mas, também, pelas formas de compreensão que os valores exercem como objetivas conexões
de sentido92.
Reale assinala que a redução da realidade para engendrar modelos e esquemas
racionais contribui para efetivar a certeza e segurança da pesquisa sobre a experiência
jurídica, porém não seria a única forma de comunicação entre o homem e a natureza. Por
meio da vivência de emoções é possível captar e compreender o significado desse diálogo
como as objetivas conexões de sentido93.
A teoria exposta pelo autor não se contenta apenas com as intuições imediatamente
percebidas. Ao contrário, o espírito, enquanto fonte de Razão94, ordena a realidade e os
valores, transformando esse material sensível num processo racional de base estimativa95.
Neste processo de racionalização compreensiva, de ordem axiológica96, o espírito realiza a
síntese autoconsciente, na qual o mundo da cultura encontra sua fundamentação 97.
Nada se apreende nos domínios da Arte, Religião, Economia, Filosofia ou do próprio
Direito quando não existe nesses ramos do conhecimento a intencionalidade de um ato
criador, de um querer ajustar a natureza aos nossos fins racionais ou mesmo de interpretar os
eventos históricos98. Junto a essa atividade, o sentido ético da ação deve orientar a conjugação
de esforços produzidos pela Ciência, seja na captação e transformação da natureza em objeto
cultural, seja na interpretação da dos fatos humanos pela História.
Para Reale, o Direito, sob o ângulo da experiência, se traduz como aperfeiçoamento
constantemente no âmago desta porque ela resguarda a condição de uma dialética aberta. O
sentido dialético 99 não reduz a experiência apenas na referência fática ou de valores ideais100,
mas propõe manter a problemática nas inter-retroações entre fato, valor e a sua síntese: a
norma. A partir desse referencial, é possível começar a criar uma unidade teórica chamada
Direito.
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A estrutura tridimensional101
Percebe-se, segundo a leitura do item anterior, a necessidade de se manter um
diálogo entre o fato, valor e norma a fim de se contemplar o Direito como manifestação de
uma realidade histórico-cultural. Reale assinala que a experiência jurídica articula-se e se
processa tridimensionalmente102, ou seja, dada uma realidade factual, o espírito projeta e vive
nessa determinados valores. Essa combinação, sob o ponto de vista do Direito, materializa-se
na forma da norma jurídica103.
A teoria tridimensional, segundo o autor, tem-se limitado a expor sua natureza
triádica. Não se tem refletido sobre o como que a tríade fato, valor e norma pode contribuir
para a solução de velhos problemas ou a indagação de novos104.
A partir dessa problemática, a teoria exposta por Reale ganha novo matiz por
representar uma tomada de consciência na qual se percebe quais são as implicações que esses
estudos estabelecem para a pesquisa no Direito e as suas correlações com a Sociologia
Jurídica e a Filosofia do Direito 105. Nesta linha de pensamento, e para fins desta pesquisa,
utilizar-se-á o valor como um dos pressupostos desse tridimensionalismo dinâmico em sua
dimensão histórica e axiológica.
No início deste tópico, comentou-se que a experiência jurídica, para Reale, assentase na dialética proposta pela tridimensionalidade. Existe, portanto, uma vivência axiológica
projetada num mundo histórico-cultural. Este momento de compreensão, o autor denominou
de historicismo axiológico 106. O Direito é um fato histórico cultural. É produto objetivado da
vida humana porque os fatos humanos estão ligados normativamente a certos valores107.
A historiografia passa a ser um espelho no qual o Ser humano se contempla no
transcorrer do tempo. Neste transcurso temporal, adquire-se a consciência de seu existir e
agir. Essa consciência, inserida numa realidade histórica, projeta valores de como o atuar de
cada pessoa deve ser. Revela-se nessa atividade uma intencionalidade axiológica de como o
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Homem se percebe enquanto agente histórico108. Por esse motivo, a pessoa é fonte de todos os
valores109.
A categoria Valor constitui, conforme Reale, um dos pressupostos da experiência
jurídica articulada pelo tridimensionalismo 110. O autor explica que os valores são bens,
materiais ou espirituais, criados pelo Homem por meio da História. As valorações são
consubstanciações de interesses, no qual a atividade humana deve satisfazer a finalidade
contida num valor e evitar ou impedir que um desvalor sobreponha-se a este111.
Todo valor, assinala o jusfilósofo, implica numa manifestação de vontade. O espírito
revela-se por atitudes positivas ou negativas, resultando nessa possibilidade a noção de dever.
O valor realiza-se como elemento normativo daquilo que o homem considera como valioso no
decorrer do tempo. Quando se afirma o valor de alguém ou alguma coisa, o seu fim determina
o nosso dever ser, o nosso comportamento112.
O fenômeno jurídico não pode existir sem dois pressupostos que o fundamentem,
quais sejam: a) a presença de um elemento axiológico e; b) a possibilidade de
conversibilidade deste num elemento teleológico113.
Os valores, de acordo com Reale, nos movem a determinadas ações, nas quais são
inicialmente percebidas por nossas emoções. Desse modo, a vivência emocional valorativa
não pode ser reduzida a fórmulas ou categorias racionais, mas é compreendida pela razão
como intencionalidade objetiva que, juntamente aos fatos históricos do homem, procura as
conexões de sentido para nossa realidade114.
Valor, para o tridimensionalismo realeano, não é a projeção isolada de uma
consciência individual e empírica, mas do espírito em sua universalidade, enquanto se
materializa para fora como consciência histórica, como processo dialógico histórico115.
Este historicismo axiológico, a tensão que o presente cria em detrimento do passado
116
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, fundamenta a experiência jurídica na dimensão triádica do Direito para se
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perceber como o homem foi, é e será. Este é o significado e o peso do dever ser, esta é a
correlação necessária para a reflexão entre axiologia e história. Logo, o resultado dessa
articulação pode ser denominada mundo da cultura e será explanada no item a seguir.

O Direito como fenômeno cultural
O mundo da cultura – e nele inserido o Direito – é compreendido quando o homem
consciente realiza na História fins objetiva e especificamente humanos. A categoria cultura,
sob o ângulo da Filosofia do Direito de Reale, seria os bens objetivados pelo espírito para a
consecução de um fim específico 117, ou, em outros termos, a projeção histórica da consciência
intencional objetivada no tempo historicamente vivido118.
Cultura, para o autor, é o correlato da consciência, na qual surge a intencionalidade
da ação. Nesta linha de pensamento, o Direito representa uma produção cultural. A
experiência jurídica é uma experiência cultural119 porque a primeira permite compreender o
Direito in acto por meio da efetividade de participação e comportamentos. A participação e os
comportamentos advindos traduzem a essencialidade de uma experiência cultural, pois se
verifica a vivência atual do Direito, a concreta legitimação das formas jurisdicionais enquanto
se sente e se quer as valorações expressas por determinada comunidade120.
O ato criador do homem, ao produzir livre e conscientemente bens culturais, deve
fazê-lo para oferecer um sentido à realidade histórica. Os bens culturais121 existem no intuito
de significarem algo para alguém como forma de comunicação122. Contudo, essa atividade de
criação e significação parece incompleta. Para Reale, não basta realizar interesses por meio
das coisas culturalmente valiosas. A partir da construção de uma realidade histórico-cultural
nasce a necessidade de protegê-la123, de tutelar o que se realizou e garantir a possibilidade de
se continuar criando. O Direito reflete e concretiza, conforme o autor, essas tendências do
espírito em querer resguardar e efetivar os valores124. É um movimento entre o futuro (amor
aos novos bens culturais) e estabilidade corroborada pela tradição (amos aos bens que já
117
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existem) 125.
Sob o fundamento da jusfilosofia de Reale, o Direito, enquanto experiência histórica,
não se revela como uma dádiva entregue aos homens em determinado momento da História,
ao contrário, é o esforço e a materialização de um sólido pensamento construído sob as bases
da experiência multimilenar126.
O pensamento realeano fundamenta que o Direito, enquanto produção cultural, é uma
concepção humanista. Ratifica-se nessa idéia o posicionamento exposto na experiência
jurídica e na estrutura tridimensional, qual seja: a pessoa humana é o valor-fonte de todos os
valores127. O Ser que vive e experimenta um determinado fato histórico, este, por meio dessa
vivência, adquire a consciência do significado de valioso. Este valor contribuirá para guiá-lo
no seu dever ser. Desse modo, a idéia de valor encontra na pessoa a origem daquelas
estimativas para se construir um mundo histórico-cultural128.
Esses valores implicam num dever porque se estaria obedecendo a nós mesmos
enquanto significado universal de homens129. A Cultura, segundo Reale, reveste o homem de
dignidade ao permiti-lo ser culto e civilizado. A vida torna-se enriquecida devido ao
aperfeiçoamento contínuo do historicismo axiológico. O viver, o comportar-se e a linguagem
utilizada, enquanto condutas sociais manifestam-se como atividade humana subordinada às
regras de convivência130.
A partir dos estudos feitos pela experiência jurídica, pelo tridimensionalismo do
Direito e pela categoria valor, pode-se conceituar o que seria Direito. Para Reale, seria a
concretização da idéia de justiça na pluridiversidade do dever ser histórico, na qual a pessoa
humana é a fonte de todos os valores131.

Valor e Direito: diferenças e conexões
Na dimensão da experiência como fomento da Cultura, como o ato intencional,
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consciente e livre a fim de se compreender e viver uma realidade histórica percebeu o papel
desempenhado pelo Direito e pela categoria Valor. Entretanto, apesar destas apresentarem
similaridades enquanto manifestação cultural faz-se necessário distinguir as suas
características.
O Direito, sob o ângulo da Filosofia, seria uma técnica para permitir a coexistência
dos homens. Essa técnica se materializa por meio de regras ordenando o comportamento
intersubjetivo132. O Direito significa uma forma de organização normativa da Sociedade,
buscando a paz entre os cidadãos. O estudo sobre a categoria Valor revela, conforme o ponto
de vista filosófico, o que deve ser objeto de escolha ou preferência133.
A escolha ou preferência é expressa devido à qualidade de um objeto ou de uma
pessoa. O Valor representa uma qualidade projetada pelo Homem naquilo que o cerca. Temse, portanto: a) a busca ordenada de convivência humana e; b) a reflexão sobre qual qualidade
se encontra no fomento da primeira finalidade.
A conexão entre as distinções apresentadas parece clara. O vocábulo na qual traduz
essa possibilidade é a convivência, em outros termos, o Direito se materializa como valor de
convivência. A teoria exposta parece exprimir a hipótese de que o Direito pode se constituir
num valor jurídico quando busca efetivar uma organização social pautada na paz. Reale
assinala essa estimativa como realidade espiritual porque os valores, enquanto manifestações
históricas se efetivariam como a ordenação das relações dos homens entre si, conforme as
exigências apresentadas pela díade pessoa e o todo social134. O diálogo entre o ego e o alter
forma o nós135. O Direito apresentado como esse valor, como qualidade de convivência, é,
segundo o autor, a concretização do espírito intersubjetivo objetivo136.
Caracterizar o Direito como valor, para Reale, é realizá-lo como valores de
convivência. Essa atitude reflexiva não prima pelos interesses desta pessoa ou deste grupo,
132
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mas os de uma comunidade concebida como unidade de ordem e dotada de um valor
próprio137.

Considerações Finais
Direito e Valor podem constituir a reflexão de um (novo) sentido de organização e
ordenação social. A idéia de Scheler para caracterizar a categoria Valor conforme a vivência
das emoções, sob o ponto de vista fenomenológico, parece traduzir o seu significado. A busca
da realização do bem não pode ser catalogada como fórmula racional. É necessário
experimentar o amor, a solidariedade, o perdão como atos livres e espontâneos no intuito de
que a pessoa perceba o movimento valorativo entre o menos plenificado e o mais plenificado,
da direção a se seguir do mais baixo para o mais alto.
O a priori formal passa a ser material. Essa percepção permite a concretização da
paz. Contudo, a mera vontade de se procurar valores morais positivos (no sentido de bom)
torna-se insuficiente. Insuficiente porque sem o ato de experimentar se determinado valor é o
mais alto ou o mais baixo não se pode caracterizar a pessoa como boa. Somente quando se
vive o conteúdo de um valor (bom ou mal) pode-se afirmar seu significado como experiência
do bem absoluto ou do mal absoluto. Nesta linha de pensamento, a percepção afetiva das
pessoas para se construir os valores aparenta querer fomentar o ego. O valor útil (como o
econômico, por exemplo) sobrepõe-se ao da vida.
Por esse motivo, o ressentimento, o viver “sempre-de-novo-através” de profundas
mágoas permeia nossos juízos valorativos. Este sentimento vivido resulta não a convivência,
mas a desigualdade porque o sistema capitalista não prevê a pessoa como valor fundamental,
porém como mera produção. Suas idéias, seu sentir são valorados quando estes geram lucros.
Falta às pessoas, conforme Scheler, realizarem a reabilitação da virtude como fonte
de construção moral. Essa reflexão permite vislumbrar a capacidade ou a potência do homem
de, racionalmente, compreender o significado dos sentimentos em sua vida. É a viva
consciência que guia para a efetivação do bem. O ressentimento, ao contrário, impede a
afirmação exposta anteriormente. Fomenta-se o sentido útil como valor basilar. O trabalho,
sob esse ângulo, desvincula-se de um sentido agradável para efetivar o crescimento
137

REALE, Miguel. Filosofia do direito. p. 701.

103

Revista Filosofia Capital
ISSN 1982 6613

Vol. 5, Edição 10, Ano 2010.

quantitativo das corporações. Para engendrar o avanço do espírito comercial e industrial.
O Direito parece coadunar com o ressentimento. No Brasil, sua existência prima pela
forma e não pelo conteúdo (sentido material), pela proteção aos bens econômicos e não aos
bens sócio-culturais. Todavia, esta não é sua finalidade. O Direito, como um trabalho cultural,
significa algo para alguém e este significado deve ser agradável. O método fenomenológico,
novamente, deve se fazer presente. A experiência jurídica, enquanto produção de bens
culturais é a manifestação da pessoa como agente histórico, na qual se projetam valores de
como esta realidade deve ser.
A idéia de Reale na qual o Direito, como valor, é representado pela categoria Justiça
parece insuficiente. O termo torna-se valor jurídico – de Justiça -, quando engendra, por meio
de sua experiência, os valores de convivência. O Direito torna-se algo valorativo porque
permite a atualização dos valores com o transcorrer do tempo, e os tutelam por representar o
espírito intencional e objetivado de uma comunidade. O historicismo axiológico detém,
portanto, um eixo central: a pessoa. O agir livre e consciente torna-a criadora de um mundo
histórico-cultural na qual se anseia e se busca empreender o bem caracterizado pela paz
social. Para essa finalidade, a ordenação da Sociedade torna-se um referencial necessário.
As regras criadas pelo Direito, como concretização do bem, no sentido de bom,
traduzem a necessidade de um dever ser que (re)considere o homem. Não basta o
cumprimento de uma finalidade valiosa. O meio com o qual esse fim é operado deverá
também estar ancorado num valor. Qual valor? Aqueles elencados por Scheler, representando
o equilíbrio do Direito no cumprimento de seu meio e fim.
A vivência do amor, da fraternidade, solidariedade, generosidade, materializa,
juntamente com a estrutura tridimensional, a pessoa como agente histórico (fato) na qual a
projeção desses valores permite criar uma cultura normativa legítima no Direito, permite criar
uma verdadeira consciência coletiva. Suas regras ganham novo matiz porque permitem a
convivência dos homens entre si. Esse é o sentido do Direito e do Valor. Os argumentos
apresentados indicam que há uma ordenação social preocupada não com o avanço industrial
ou comercial, mas com o como que estas regras permitem o viver e o criar históricoaxiológico do homem para se conviver em paz nas relações intersubjetivas.
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