


Valores 



• Os valores humanos são os 

fundamentos éticos e espirituais que 

constituem a consciência humana.  

 

• São os valores que tornam a vida algo 

digno de ser vivido: eles definem 

princípios e propósitos valiosos e 

objetivam fins grandiosos. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia


• 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.  

 

• Por isso das condutas Morais, Éticas, 

Profissionais. 

 

https://www.significados.com.br/moral/


 

• Valores morais são os conceitos, juízos e 

pensamentos que são considerados “certos” ou 

“errados” 

• 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,  

• Os valores morais são baseados na cultura, na 
tradição, no cotidiano e na educação de 
determinado povo. 

Valores morais 





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. 



• Valores morais está relacionado a conceitos, juízos 

e pensamentos que são considerados “certos” ou 

“errados” por determinada pessoa na sociedade, 

são variáveis, ou seja, podem divergir entre 

sociedades ou grupos sociais diferentes. 

 

• Já Valores Éticos tem a palavra derivada do grego, 

e significa aquilo que pertence ao caráter. Para 

estes casos, é bastante comum ouvir expressões 

como: ética médica, ética jornalística, ética 

empresarial e ética pública. 

 



• 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”. 



O que são valores? 



• Piaget ao falar de valores refere-se a uma troca 

afetiva que o sujeito realiza com o exterior. 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 



• 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. 

 



Valores 




