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 O que são Valores: 

Os valores humanos são os fundamentos éticos e espirituais, que constituem 

na consciência humana, são os valores que tornam a vida algo digno de ser vivido: 

eles definem princípios e propósitos valiosos e objetivam fins grandiosos. 

Valores é o conjunto de características de uma determinada pessoa ou 

organização, que determinam a forma como a pessoa ou organização se comportam e 

interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. 

A palavra valor pode significar merecimento, talento, reputação, coragem e 

valentia. Assim, podemos afirmar que os valores humanos são valores morais que 

afetam a conduta das pessoas.  

Alguns autores afirmam que nos dias de hoje a maior crise que o ser humano pode 

enfrentar (e que estamos enfrentando) é uma crise de valores, pois essa crise vai afetar a 

humanidade, que passa a viver de forma mais egoísta, cruel e violenta. Assim, é 

necessário enfatizar a importância de bons exemplos na sociedade, pois a transmissão 

de importantes valores humanos consiste na base de um futuro mais pacífico e 

sustentável. 

A moral é datada historicamente tanto que, se pudermos voltar à origem primitiva 

desta, entenderemos que o que era aceito moralmente em outras épocas, hoje já não é 

visto com o mesmo entendimento e vice-versa. O homem primitivo foi buscando no 

trabalho uma maneira de domar as forças da natureza; percebendo-se fraco frente a ela, 

começou a entender que, coletivamente, era mais fácil conseguir seu intuito. Dessa 

forma “nasce a moral, com a finalidade de assegurar a concordância do comportamento 

de cada um com os interesses coletivos” (VASQUEZ, 1975, p.28).  

Pensando nos valores, as ações que buscam ampliar o coletivo passam a ser bem 

vistas: a justiça, a solidariedade e a igualdade, mas existem alguns tipos de valores que 

são de grande importância o conhecimento. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia
https://www.significados.com.br/moral/
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 O que são Valores morais: 

Valores Morais são os conceitos, juízos e pensamentos que são considerados 

“certos” ou “errados” por determinada pessoa na sociedade, baseados na ética, moral. 

A palavra moral vem do latim mos ou mores, que significa costumes, ou seja, a 

etimologia da palavra já carrega o sentido de norma adquirida pelo hábito, todavia a 

palavra ética do grego ethos ou mos, também significa costumes, não correspondendo a 

uma norma adquirida de forma natural, mas ainda assim conquistado por hábito. Dessa 

forma a etimologia não diferencia os dois termos e não nos dá o sentido a que hoje são 

empregadas, “mas nos situam no terreno especificamente humano no qual se torna 

possível e se funda o comportamento moral; o humano como adquirido ou conquistado 

pelo homem sobre o que há nele de pura natureza” (VASQUEZ, 1975, p.14). 

Normalmente, os valores morais começam a ser transmitidos para as pessoas nos 

seus primeiros anos de vida, através do convívio familiar, com o passar do tempo, este 

indivíduo vai aperfeiçoando os seus valores, a partir de observações e experiências 

obtidas na vida social. Os valores morais são variáveis, ou seja, podem divergir entre 

sociedades ou grupos sociais diferentes. Por exemplo, para um grupo de indivíduos uma 

ação pode ser considerada correta, enquanto que para outros esta mesma atitude é 

repudiada e tida como errada ou imoral. Os valores morais são baseados na cultura, na 

tradição, no cotidiano e na educação de determinado povo. 

 Valores Éticos: 

Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. 

A ética baseia-se nos diversos princípios morais postulados historicamente; entretanto, 

não se identifica com as normas e princípios de nenhuma especificamente, busca através 

da compreensão de seu desenvolvimento explicar seu movimento. 

Uma postura indiferente, mas sim contemplativa (VASQUEZ, 1975). O mesmo 

autor afirma que, do mesmo modo que os problemas teóricos morais não se identificam 

com os problemas práticos, também não podem ser confundidos os conceitos de ética e 

moral. Dessa forma, dever-se-ia defini-las A palavra ética é derivada do grego, e 

significa aquilo que pertence ao caráter.  
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Num sentido menos filosófico e mais prático podemos compreender um pouco 

melhor esse conceito examinando certas condutas do nosso dia a dia, quando nos 

referimos, por exemplo, ao comportamento de alguns profissionais tais como: médico, 

jornalista, advogado, empresário, um político e até mesmo um professor.  

Para estes casos, é bastante comum ouvir expressões como: ética médica, ética 

jornalística, ética empresarial e ética pública. 

 A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o 

comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são os costumes, regras, tabus 

e convenções estabelecidas por cada sociedade. 

Reflexão: 

A maioria das pessoas aceita pequenas “malandragens” do dia a dia, mas 

condena atos de maior proporção. Por que isso acontece? 

Por que se esquecem da veracidade da advertência de Mahatma Gandhi: “olho por 

olho, uma hora acabamos todos cegos”. 

A visão do mundo está, portanto, fortemente condicionada pela ecologia pelo que 

importa compreender que não existem visões do mundo neutras e imparciais, existem 

compreensões da realidade únicas e individuais, tal como a própria história do indivíduo 

é única e exclusivamente específica daquele indivíduo. 

Os valores vão sendo construídos na nossa relação com o meio exterior desde que 

nascemos, na medida em que o ser humano vai estabelecendo afetos com o mundo que 

o rodeia, estão, portanto, ligados à componente afetivo. Segundo Araújo (2007) 

Ao falar de valores, Piaget, refere-se a uma troca afetiva que o sujeito realiza com 

o exterior, objetos ou pessoas. Nesse sentido, para ele os valores e as avaliações que 

fazemos no cotidiano pertencem à dimensão geral da afetividade e o valor é resultado, é 

construído com base nas projeções afetivas que o sujeito faz sobre objetos ou pessoas. 

(p.19 - 20). 

Para Piaget, valor é, portanto, aquilo que valorizamos e que orienta a nossa 

tomada de decisão em situações normativas ou prescritivas. Por outro lado, este autor 
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tem uma visão construtivista da apropriação de valores, ou seja, para ele o indivíduo é 

proativo e participante na construção de valores. Assim, refuta as ideias de que os 

valores são inatos ou apenas resultantes da influência do meio sobre os indivíduos, 

segundo ele, os valores resultam de ações do indivíduo sobre o mundo objetivo físico e 

sócio afetivo onde se encontra. 

As atitudes e valores são fatores indissociáveis do ser humano que vão sendo 

construídos e organizados de acordo com a história de cada indivíduo.  

As atitudes são as disposições segundo as quais o homem fica bem ou mal 

disposto para consigo mesmo e para com outro ser. Também são as grandes elaborações 

do homem que sustentam e dão sentido à sua vida. Dão lhe um sentido unitário e 

singular na sua atividade. Podemos dizer que as atitudes são as formas que temos de 

reagir perante os valores. Predisposições estáveis a avaliar de certa forma e agir em 

conformidade. Enfim, são o resultado da influência dos valores em nós. Segundo 

Alcântara 1998 (p.9). 
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