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Situação de Aprendizagem 17  

HUMANISMO E AXIOLOGIA 
 

1. Introdução 

“Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história.” 

(Hannah Arendt) 

O termo humanismo refere-se a um conjunto de valores e a uma forma de pensar que valoriza o ser 

humano. No sentido mais moderno, o conceito de humanismo nasceu na Renascença, quando a cultura passa 

do teocentrismo para o antropocentrismo. A partir do século XVI, a escolástica (filosofia medieval) declina e 

filósofos e artistas retornam aos clássicos da Antiguidade Greco-Latina. Os últimos séculos desenvolveram 

outras expressões do humanismo. O Iluminismo e o marxismo, por exemplo, investiram na ideia de 

emancipação do ser humano. O homem deixou de ser visto, por alguns filósofos, como um ser sobrenatural, 

deslocado da natureza e marcado pelo exílio desde a queda de Adão, e passou a ser visto como parte da 

natureza. Valorizou-se a razão humana como instrumento de emancipação e a noção de progresso estabeleceu, 

através do humanismo, o início da modernidade. Brilhante filósofa do século XX, Hannah Arendt estabeleceu 

novos enfoques sobre o humanismo, criticando os sistemas totalitários e investindo no conceito de educação do 

homem. 
 

2. Hannah Arendt – Vida e Obra 
 

Hannah Arendt nasceu em Hanover, em uma família judia. Estudou filosofia e foi aluna e amante de um dos 

maiores filósofos do século XX: Martin Heidegger. Estudou em Marburgo e em Heidelberg, onde escreveu a sua 

tese de doutorado sobre o amor em Santo Agostinho, tendo como orientador outro grande filósofo: Karl 

Jaspers. Foi vítima do nazismo, proibida de continuar seus estudos e presa. Escapou da Alemanha para Paris, 

onde trabalhou com crianças. Foi presa uma segunda vez e acabou fugindo para os Estados Unidos da América. 

Nesse país, trabalhou em várias editoras e lecionou na Universidade de Chicago e na New School for Social 

Research, instituição onde se manterá até à sua morte em 1975. O trabalho filosófico de Hannah Arendt se 

estende por temas como a política, a autoridade, o totalitarismo, a educação, a condição laboral, a violência, a 

condição humana e da mulher. Valorizou a condição humana, sustentando uma postura ético-política. 

 

Imagens de Hanna Arendt em diferentes períodos de sua vida. 
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3. Texto Filosófico - Retorno é proposto num tempo de declínio das tradições. 

Por Celina Fernandes Gonçalves Bruniera 
 

“Na passagem da tradição à modernidade torna-se comum o declínio do sentimento de pertencer à 

comunidade. A isso se acrescenta a sensação crescente de distanciamento entre os indivíduos e a sociedade. 

A distância entre o indivíduo e a sociedade faz emergir alienação em relação ao mundo e a si mesmo. Esse 

estranhamento é caracterizado pela pouca condição que os homens têm de se integrar à sociedade a partir de 

um material cultural e social que não lhes pertence. Nesse contexto é que entendemos a importância de nos 

voltarmos ao passado para compreender como se dão as mudanças sociais e como elas delineiam o caráter das 

relações sociais e novas formas de socialização. 

 

4. O que distancia as gerações 
 

Para autores como Walter Benjamin e Hannah Arendt, a diminuição do compartilhamento de referências 

simbólicas na cultura contemporânea seria um elemento que distancia gerações. A transmissão da tradição, do 

legado dos mais velhos aos mais novos possibilitada nas sociedades tradicionais, é praticamente inexistente. 

Hannah Arendt traz a discussão para o campo da educação. No mundo contemporâneo, quem educa – 

qualquer adulto que seja responsável por apresentar o mundo aos mais jovens – vê a transmissão da herança 

dos antepassados como sem sentido. Já não se encontra um contexto que sirva de moldura a essa formação, 

nem existem interessados em recebê-la. Arendt propõe uma volta ao humanismo clássico a fim de compreender 

a questão. 

 

5. Legado a ser transmitido 

 

A educação, no seu sentido clássico, pode ser entendida como a transmissão do legado dos antigos às 

gerações mais novas. O educador seria quem se responsabiliza por compartilhar com os mais jovens a tradição 

herdada do passado, o ‘mediador entre o velho e o novo’. Compartilhar seria um diálogo entre gerações 

diferentes. Haveria entre elas o compromisso de considerar o passado como modelo e de permitir aos mais 

novos atribuir sentido à tradição transmitida, dar forma ao conteúdo recebido e construir novos conteúdos. Para 

o ideário humanista, a educação assumiria o caráter de formação, caracterizada por acesso à cultura humana e 

interpretação dessa cultura por outras gerações. Tal processo seria possível se o ensino acolhesse a 

ressignificação do legado e não se resumisse a seguir um receituário. 
 

6. Dos humanistas aos dias atuais 
 

O resgate do sentido clássico da educação foi feito, primeiramente, pelos humanistas de Florença, no século 

XVI. Surgiu como um esforço de aproximar a formação renascentista da formação clássica romana. Buscava-se 

um ideal que pudesse orientar a educação das gerações futuras. Esse movimento ganhou relevância, nos dias 

atuais, pelo caráter de aproximação apresentado pela tradição clássica. Uma proposta de retorno ao passado 
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para alimentar a reflexão crítica sobre o presente e configurar um projeto para a formação das gerações mais 

novas, diminuindo a sensação de não pertencer ao próprio mundo.” 
 

7. AXIOLOGIA – Uma breve Introdução 
 

Axiologia (de axiov: valor) é a área da filosofia que estuda os valores. Toda sociedade humana é tecida por 

um conjunto de valores, mais ou menos claros, pois pode-se dizer que alguns valores nem sempre são 

percebidos de imediato, inclusive pelos membros da sociedade que os criou. Os valores de uma sociedade 

variam de acordo com a época e região. Os valores dominantes no período da chamada Idade Média, por 

exemplo, dificilmente serão compreendidos pelo homem moderno. Assim também, os chamados povos 

orientais possuem valores distintos daqueles cultivados no ocidente. 

Assim, podemos ver que os valores estão intimamente relacionados, senão também condicionados pela 

cultura. Porém, não faltaram filósofos que buscassem valores humanos universais. E eles de fato existem, ou 

seria cabível atribuir ao valor de dignidade humana e honestidade apenas ao contexto desta ou daquela 

cultura? Podemos classificar os valores em positivos e negativos; sensíveis e espirituais; pessoais e sociais ou 

relativos e universais. 
 

8. Texto Filosófico 1 - Sobre o Relativismo Axiológico: 
 

“Em essência, o relativismo axiológico defende que os valores de uma pessoa ou de um grupo de pessoas 

são tão bons e tão válidos como os de quaisquer outras pessoas ou grupos; todos têm direito à sua própria 

opinião e, quando se refere a questões sobre o bem, o belo, a justiça, não há maneira de provar que uma 

opinião é melhor que a outra, isto é, os pontos de vista equivalem-se e devem, por isso, ser igualmente 

respeitados. O problema com o relativismo dos valores é a sua incapacidade para criar um método ou um 

critério satisfatório para resolver as situações de conflitos de valores, quer sejam interpessoais, quer sejam 

intersociais. 

Colocado perante este problema, um relativista poderia argumentar que tal método ou tal critério não são 

necessários, pois não há necessidade de procurar resolver tais conflitos porque qualquer pessoa apenas assume 

os valores que para si são os mais corretos e os melhores. O problema com este tipo de resposta é que, na vida 

concreta dos homens e das sociedades, ocorrem divergências de pontos de vista que geram conflitos para os 

quais não se pode deixar de encontrar uma solução. Questões como a guerra, a xenofobia e o racismo, o 

aborto, a preservação do meio ambiente e outras tantas do mesmo gênero, demonstram a existência de certos 

tipos de conflitos de valores que não podem deixar de ter solução. A chantagem, a decisão da maioria e o 

emprego da força são alguns dos métodos que se podem adotar para resolução de conflitos de valor. Um 

relativista poderia sempre defender qualquer um desses meios, mas teria que admitir que a decisão entre um ou 

outro meio para a resolução de conflitos de valores era apenas a sua opinião e, por isso, jamais poderia 

demonstrar que um dos métodos era mais certo e melhor que qualquer dos outros. Talvez seja esta a razão que 

leva as teorias relativistas dos valores a ignorar ou evitar a questão fundamental que é a de como resolver, sem 

recurso à opressão e à arbitrariedade, os conflitos reais que se desenvolvem no interior da vida concreta dos 

homens e das comunidades. ” (A. Lockwood, Visão Crítica sobre Clarificação de Valores) 
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9. Texto Filosófico II: Axiologia: os valores (Por Neri de Paula Carneiro - filósofo, teólogo, 

historiador) 
 

“O que nos leva a decidir por uma quando nos encontramos entre duas ou mais realidades de que gostamos 

ou desejamos? O que nos move a fazer escolhas? A primeira resposta poderia ser: decidimos por que somos 

livres. E, por sermos livres fazemos escolhas as quais são determinadas pelo valor que atribuímos àquilo que 

escolhemos. Mas isso ainda não é tudo. Nossa decisão se deve a algo que vai além da liberdade ou que dá 

sentido à liberdade. Decidimos por que somos capazes de determinar o valor das realidades com as quais nos 

relacionamos. Não esquecendo que a liberdade também é um valor que prezamos. 

Quando nos perguntamos o que nos leva a valorizar alguma coisa em detrimento de outra, observaremos 

que além de livres e com capacidade de fazermos escolhas, a partir dos valores que desenvolvemos, somos 

capazes, também, de hierarquizar nossas observações e nossas relações. Relacionamo-nos com as coisas e com 

as pessoas a partir de uma hierarquização que chamamos de ‘valores’. E, neste ponto perceberíamos que 

estamos diante de questões culturais. Os valores que desenvolvemos nascem da cultura. Essa é a razão pela 

qual povos diferentes valorizam realidades distintas. É a razão pela qual muitos elementos que são valorizados 

por alguns grupos humanos não o são por outros. Os valores, portanto, não são absolutos, mas condicionados 

pela cultura espaço-temporal. Nem todos os valores de antigamente permanecem sendo valores atualmente. 

Nem todos os valores para nós são valores para outros. (Mestre Jou, 1967) 

Segundo o prof. Morente, nossas relações com as realidades se desenvolvem a partir de seu significado para 

nós, ou seja, as coisas não nos sãos indiferentes. ‘Não há coisa alguma diante da qual não adotemos uma 

posição positiva ou negativa, uma posição de preferência (...) não há coisa alguma que não tenha valor. Umas 

serão boas, outras más, umas úteis, outras prejudiciais; porém nenhuma absolutamente indiferente’. Ou seja, 

sempre estamos emitindo juízos sobre as realidades. Ou nos relacionando com elas a partir da valoração que 

lhe atribuímos. Notemos, também, que o conceito ‘valor’ é empregado para diferentes realidades: quando 

falamos em valores econômico–financeiros referimo-nos à qualificação de coisas ou serviços. Esses, em nosso 

padrão sociocultural, são completamente distintos dos valores sociais, humanos, morais. Enquanto os valores 

econômico-financeiros são aplicados a coisas ou situações específicas e objetivas, os valores sociais, culturais, 

humanos e morais demandam certa subjetividade que torna mais difícil sua classificação. Há que se considerar, 

também, os elementos estéticos, e religiosos. Nessa amalgama de relações emerge o que chamamos de valores 

ético-morais. 

Esse é o centro da reflexão que, de alguma forma, precede a discussão sobre ética e moral: nossa capacidade 

de escolha, que se deve, como estamos afirmando, não à nossa liberdade, mas à nossa capacidade de formar 

juízos. E isso se dá em função de nossa capacidade de estabelecermos ou percebermos os valores. Podemos 

retomar as palavras do professor Morente: ‘A filosofia atual emprega muitas vezes a distinção entre juízos de 

existência e juízes de valor; é esta uma distinção frequente na filosofia, e assim os juízos de existência serão 

aqueles juízos que enunciam de uma coisa aquilo que essa coisa é [...]. Em frente a estes juízos de existência, a 

filosofia contemporânea põe ou contrapõe os juízos de valor. Os juízos de valor enunciam acerca de uma coisa 

algo que não acrescenta nem tira nada do cabedal existencial e essencial da coisa. Enunciam algo que não se 

confunde nem com o ser enquanto existência nem com o ser enquanto essência de coisa. ’ (Morente, 1967, p. 
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294). O professor espanhol mostra que, quando dizemos que algo é justo ou injusto, nesse julgamento não está 

a coisa em si, mas o seu significado para nós. Depende de como valoramos aquilo que consideramos justo / 

injusto. Em síntese, podemos dizer que aquilo que nos leva a tomar decisões, não é, em primeiro lugar a 

liberdade, mas nosso quadro de valores. E este, em grande parte, é determinado pela cultura. Além de 

formarmos nossos juízos sobre a existência (os juízos de fato), a partir da constatação da existência 

caracterizada no tempo e no espaço, formamos também os juízos de valor a partir de uma relação intencionada 

com os elementos que absorvamos. E fazemos isso ao escolher o que nos interessa e ao rejeitarmos o que não 

nos interessa. Assim sendo, podemos dizer que viver é fazer escolhas e fazemos escolhas porque atribuímos 

valores aos elementos e realidades que circundam nossas vidas.  

Concluímos com o professor espanhol que ‘o critério de valor não consiste no agrado ou desagrado que nos 

produzem as coisas, mas em algo completamente distinto; porque uma coisa pode produzir-nos agrado, e, não 

obstante, ser, para nós, considerada como má e pode produzir-nos desagrado e ser por nós considerada como 

boa’. O bem pode não ser agradável, da mesma forma que o mal pode não ser desagradável. Em ambos os 

casos, o que nos leva a fazer o bem ou o mal é a capacidade de escolher. ” 

 

Exercícios Filosóficos para Reflexão e Fixação 

Fixa 

1. Segundo Hannah Arendt, na passagem da tradição à modernidade, torna-se comum o declínio do sentimento de 

pertencer à comunidade. A isso se acrescenta a sensação crescente de distanciamento entre os indivíduos e a 

sociedade. Isso se deu em parte devido 

a) à ascensão das ideias socialistas e comunistas. 

b) à ascensão dos regimes autoritários da Europa. 

c) à ascensão do individualismo burguês. 

d) à decadência dos princípios cristãos. 

e) à decadência das filosofias humanistas. 

 

2. O resgate do sentido clássico da educação já teria sido iniciado há tempo 

a) pelos ideários socialistas, que sonhavam com uma sociedade igualitária.  

b) pelos românticos do século XIX que viam no ser humano o portador da racionalidade e de emoções equilibradas, 

sendo capaz de alcançar a própria emancipação. 

c) pelos nacionalistas do século XX que conduziram a história à formação de Estados nacionais que representavam os 

interesses sociais autênticos. 

d) pelos humanistas de Florença, no século XVI. Surgiu como um esforço de aproximar a formação renascentista da 

formação clássica romana. Buscava-se um ideal que pudesse orientar a educação das gerações futuras. 

e) pelos pedagogos iluministas que confiavam na razão humana e nas instituições religiosas tradicionais como 

elementos prontos para a orientação educacional das novas gerações. 
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3. Uma proposta de retorno ao passado para alimentar a reflexão crítica sobre o presente e configurar um projeto para 

a formação das gerações mais novas teria como objetivo 

a) diminuir a sensação de não pertencer ao próprio mundo. 

b) voltar às instituições conservadoras e tradicionais. 

c) equilibrar os caracteres agressivos do espírito humano. 

d) valorizar tendências progressistas e sistemas econômicos que priorizem o desenvolvimento tecnológico, capaz de 

trazer conforto real aos homens. 

e) evitar grandes transformações sociais que ameacem a estabilidade econômica em que o mundo hoje se encontra. 

 

4. “A essência dos Direitos Humanos é o direito a ter direitos.” (Hannah Arendt). Nessas palavras, a autora 

a)  afirma que a sociedade humana hoje só se preocupa em ter direitos e se esquece dos deveres. 

b)  revela pouca preocupação com as reais necessidades humanas, já que exigir direitos não é o suficiente para construir 

a dignidade humana. 

c)  defende a ideia de que é preciso saber reivindicar e lutar pelos direitos reconhecidos e, nesse sentido, ela se revela 

humanista. 

d)  estabelece os passos para a construção de uma sociedade sem conflitos. 

e)  se revela uma pensadora socialista. 
 

5. “Nunca defenderei a dor, e é obrigação de toda pessoa que se considere humana cooperar para a sua destruição. 

Mas, afirmo que os que sofrem possuem a potência de saber criar e que, através da dor, conseguem-se forças para 

desenvolver a vida”. (J. Borao). A frase acima 

a) revela um pensamento contraditório, pois exalta e condena a dor. Sendo assim, não merece crédito ou reflexão. 

b) defende a dor como única forma de promover o amadurecimento do espírito humano. 

c) aponta para uma visão humanista, pois condena as formas de dor, porém, reconhecendo a capacidade que ela tem 

para deixar lições de vida. 

d) afirma que a potência promove a dor, o que justifica a inclinação do autor para desejar destruir a dor humana. 

e) afirma ser impossível extinguir a dor, pois ela faz parte da experiência de vida dos homens. 

 

6. Relacionamo-nos com as coisas e com as pessoas a partir de uma hierarquização que chamamos de “valores”. Julgue 

as frases de acordo com o dito acima. 

I. Quando nos perguntamos o que nos leva a valorizar alguma coisa em detrimento de outra, observaremos que 

além de livres e com capacidade de fazermos escolhas, a partir dos valores que desenvolvemos, somos 

capazes, também, de hierarquizar nossas observações e nossas relações.  

II. Os valores que desenvolvemos nascem em geral da cultura. Essa é a razão pela qual povos diferentes valorizam 

realidades distintas. 

III.  Os valores, portanto, não são sempre absolutos, mas podem ser condicionados pela cultura espaço-temporal. 

     São verdadeiras (apenas):  

a) Todas.  

b) I e II.  

c)  II e III. 

d) I e III.  

e) II.  
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7. A liberdade é um valor importante em si mesmo. Além disso, é pelo exercício da liberdade que escolhemos nossos 

valores e os distribuímos numa hierarquia. De acordo com isso, julgue as frases abaixo. 

I. Há uma relação estreita entre liberdade humana e axiologia.  

II. A hierarquia dos valores é produto da liberdade. 

III. O homem torna-se livre quando se liberta de valores e deixa de distribuí-los em uma hierarquia. 

IV. Há liberdade no ato de escolher e a liberdade é tanto maior quanto mais não nos responsabilizamos pelas nossas 

escolhas. 

a) I e II.  

b) II e III.  

c) II e IV.  

d) III e IV.  

e) I e IV. 

 

8. “O homem erudito é um descobridor de fatos que já existem – mas o homem sábio é um criador de valores que não 

existem e que ele faz existir”. 

(Albert Einstein) 

Segundo o cientista Einstein, 

a) não há valores criados, pois eles são fatos que já existem. 

b) não existem valores, pois eles são criação humana. 

c) há uma distinção entre sabedoria e erudição, com uma certa superioridade da primeira. 

d) os valores passam a existir depois que os eruditos os descobrem. 

e) a erudição é incapaz de criar conhecimentos. 

 

9. “Não exageres o culto da verdade, não há homem que ao fim de um dia não tenha mentido com razão muitas vezes” 

(Jorge Luis Borges). Nessa frase, tentando pensar em moral ou ética, poderíamos dizer que a frase do escritor argentino 

Borges de certa forma 

a) relacionou a verdade e a ética, mostrando que uma não existe sem a outra. 

b) revelou ser ele um relativista e portanto não cria em verdade universais. 

c) relativizou a importância acerca da verdade, pois algumas vezes, mentir pode ter uma justificativa. 

d) desassociou verdade e razão. 

e) revelou antiético. 

 

10. “... existe uma diferença infinita entre homem e homem...” (Protágoras). A frase do filósofo refere-se 

a) à verdade única que está dentro do Homem, concebido abstratamente. 

b) ao universo íntimo do homem, em que vive latente a verdade. 

c) à universalidade da busca de uma verdade única. 

d) ao relativismo que é atribuído aos sofistas. 

e) à impossibilidade de duas pessoas se parecerem entre si. 
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