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Professor em Marburgo, Colónia, Berlim e Gotinga, começa como neokantiano, 

influenciado pelos seus professores Cohen e Natorp, da Escola de Marburgo, 

aproximando-se, depois, da fenomenologia, até se tornar discípulo de Max 

Scheler. Entre as suas principais obras, Die Philosophie des deutschen 

Idealismus, 1923-1929 (trad. port., A Filosofia do Idealismo Alemão, Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1976); Ethik, 1926; Das Problem des geistigen 

Seins, 1933 (trad. it. Il Problema dell’Essere Spiritual, Florença, Nuova Italia, 

1971); Zur Grundlegung der Ontologie, 1935 (trad. cast. La Nueva Ontologia, 

Buenos Aires, Sudamericana, 1954); Philosophie der Natur, 1950 (La Fábrica 

del Mundo Real, México, FCE, 1959). Sobre a matéria MIGUEL REALE, Política 

e Direito na Doutrina de Nicolai Hartmann, in Revista Brasileira de Filosofia, 

vol. XXVII, 1976. Considera que os valores são essências que não se enraízam 

nas coisas nem nos objectos, não sendo, portanto, captáveis pelo pensamento. 

São objectos ideais, anteriores ao processo histórico, a que só pode aceder-se 

pela intuição. São algo que não foi criado ou constituído pelo homem na 

história, mas apenas por ele descoberto. 

Adopta, desta forma, uma concepção estratiforme da realidade, considerando 

que a obrigatoriedade e a liberdade são inerentes à própria essência do valor 

como tal, isto é, ao seu modo de ser. Considera assim que existem duas esferas 

primárias, ou dois modos de ser, o ser real e o ser ideal, e duas esferas 

secundárias, a esfera do conhecimento, que tem a ver com o ser real, e a esfera 

da lógica, que tem a ver com o ser ideal. O ser ideal tanto engloba o racional 

como o irracional, subdividindo-se, por seu lado, em três domínios: o das 

essências, o dos valores e o matemático. No ser real há matéria, vida, 

consciência, espírito. No ser conhecimento há percepção, intuição, 

conhecimento e saber. No ser lógico, há conceito, juízo e raciocínio. 
 


