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Ponto de Partida 

 Percepção de que os professores são 

infelizes, assim como os alunos em sua 

relação com a escola. 

 Uma admiração pelo hedonismo e um 

desejo de fazer uma crítica à educação por 

este prisma. 

   



O Epicurismo  

 Epicuro nascido em 341 a. C., em Salmos. 

 Desenvolveu uma prática educacional dos 

sentidos. 

 A análise da natureza dos próprios desejos. 

 Educação da sensibilidade. 

 Busca pela felicidade. 



“Consideremos também que, 

dentre os desejos, há os que são 

naturais e os que são necessários, 

há alguns que são fundamentais 

para a felicidade, outros, para o 

bem-estar corporal, outros, ainda, 

para a própria vida. E o 

conhecimento seguro dos desejos 

leva a direcionar toda escolha e 

toda a recusa para a saúde do 

corpo e para a serenidade do 

espírito, visto que esta é a 

finalidade da vida feliz: em razão 

desse fim praticamos todas as 

nossas ações, para nos 

afastarmos da dor e do medo.” 

(EPICURO, Carta a Meneceu) 



Hedonismo em Nossos 

Tempos. 

 Há quem identifique o consumismo com o 

Hedonismo moderno. 

 Uma influente doutrina chamada 

Utilitarismo se declara herdeira do 

Hedonismo Epicurista. 

 Qual o real alcance do Utilitarismo em 

nosso tempo. 



Utilitarismo 

 Doutrina inglesa do século XIX. 

 Seu principal propositor foi Stuart Mill. 

 Busca criar a felicidade social. 

 Princípio da “Maior Felicidade”. 

 Poder para os “Qualificados pelo 

conhecimento”. 



“Entendo que não pode haver 

qualquer recurso deste veredito 

dos únicos juízes competentes. 

Se a questão é determinar qual 

dos prazeres vale mais fruir, ou 

qual dos dois modos de 

existência é mais gratificante 

para os sentimentos, 

independente de seus atributos 

morais e das suas 

consequências, o juízo daqueles 

que estão qualificados pelo 

conhecimento de ambos (ou, se 

estiverem em desacordo do de 

sua maioria) tem que ser 

admitido como final.” (STUART 

MILL, em Utilitarismo) 



Hedonismo X Utilitarismo 

 Prática educativa. 

 Educação dos 

sentidos. 

 Foco no Indivíduo. 

   

 Prática de gestão. 

 Princípio de gestão 

pública. 

 Foco na sociedade. 



Críticas ao Utilitarismo 

 Não dá conta da diversidade dentro da 

sociedade. 

   

 Cria uma padronização dos costumes onde é 

aplicado. 

   

 Centraliza a tomada de decisões em uma casta  

de tecnocratas. 

   

 Cria seu próprio parâmetro de felicidade. 



PIB 

   

   

  (Produto Interno Bruto) 

   

  Tornou-se o principal parâmetro de 

felicidade em uma sociedade utilitarista. 



IDEB 

   

 (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) 

   

 Índices de desenvolvimento conteudistas 

como o IDEB tem a mesma função na 

educação que o PIB tem na economia, 

inclusive incutindo nos mesmos vícios. 



Críticas ao PIB 

 Não consegue medir a qualidade do 

desenvolvimento. 

 Não orienta a gestão, a única saída que 

apresenta é o crescimento. 

 Não consegue compreender os problemas 

com complexidade. 

 Qualquer valor é menor diante do 

crescimento.  



FIB 

 (Felicidade Interna Bruta) 
   

 Surge como um contraponto ao PIB. 

Apresenta uma avaliação sistêmica, que 

dá conta de diversos aspectos da 

sociedade. 
   

 Avalia nove eixos considerados 

importantes para a felicidade. 
   

   
   



Para se considerar um indicador como 

sendo válido segundo o FIB, ele deve 

demonstravelmente ter influência positiva 

ou negativa na felicidade. E os indicadores 

de FIB devem cobrir tanto as esferas 

objetivas quanto as subjetivas das 

dimensões do FIB, conferindo pesos 

idênticos tanto para os aspectos funcionais 

da sociedade humana como para o lado 

emocional da existência da mesma. A voz 

subjetiva, que tem sido relativamente 

sufocada nas ciências sociais como um 

todo, e nos indicadores em particular, está 

sendo restaurada nos indicadores do FIB, 

e isso está produzindo uma equilibrada 

representação de dados entre o objetivo e 

o subjetivo. Obviamente que a distinção 

entre o subjetivo e o objetivo não 

representa, em qualquer sentido 

fundamental, aquilo que é básico para 

natureza da realidade, que é na verdade o 

interrelacionamento de ambos. (Dacho 

Karma. Felicidade Interna Bruta.) 



Avaliação Sistêmica 

 Bem Estar 

Psicológico 

 Saúde 

 Uso do Tempo 

 Vitalidade 

Comunitária 

 Educação 

 Cultura 

 Meio Ambiente 

 Governança 

 Padrão de Vida 


