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Resumo

A felicidade, um bem subjetivo perseguido pelos seres humanos ao longo da sua História, chega à 
ciência  contemporânea  sob  as  diversas  óticas,  de  economistas,  psicólogos,  psiquiatras, 
sociólogos e educadores,  em estudos sobre bem-estar e qualidade de vida.  A abordagem do 
conceito de felicidade, juntamente aos conceitos de identidade, comunidade, diálogo e potência 
de  ação,  compreende  os  cinco  pilares  que  na  compreensão  da  Oca  (2010)  promovem  a 
sustentabilidade  dos  processos  educadores,  decorrentes  de  uma  nova  racionalidade  não 
hegemônica,  consolidando-se  em  projetos  político-pedagógicos  para  inserção  de  programas 
ambientais  nas  políticas  públicas.  Conforme  descrito  por  Veiga  (2009)  em  sua  retrospectiva 
histórica da busca por indicadores de sustentabilidade socioambiental,  nos últimos 40 anos, o 
conceito  assumiu  notoriedade  após  a  publicação  do  Report  by  the  Commission  on  the  
Measurement of Economic Performance and Social Progress (Stiglitz-Sen-Fitoussi, 2009). O Brasil 
foi pioneiro com o tema felicidade na política pública, com o seu Programa Nacional de Educação 
Ambiental  de  2004,  cuja  missão é “A educação ambiental  contribuindo para a  construção de 
sociedades sustentáveis com pessoas atuantes e felizes em todo o Brasil”.  Por meio de uma 
revisão bibliográfica quantitativa e da narrativa como método, conduzimos algumas reflexões e 
sugestões no estudo da felicidade, como a inclusão da temática da espiritualidade, propondo uma 
metodologia prática, a meditação, baseada em valores e na experiência de bem estar. Visamos, 
com este trabalho que está apenas no início, colaborar com a materialização da utopia de termos 
identidade planetária, sustentabilidade integral, e  uma humanidade feliz, em toda sua totalidade.
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INTRODUÇÃO

O conceito  de felicidade,  juntamente  com os conceitos  de identidade,  comunidade,  diálogo e 

potência de ação,  é um dos cinco pilares que,  na compreensão do Laboratório  de Educação 

Ambiental  e  Políticas  Públicas-Oca-ESALQ/USP  (2010),  promovem  a  sustentabilidade  dos 

processos educadores. Estes processos decorrem de uma nova racionalidade não hegemônica, 

para que se consolidem projetos político-pedagógicos na inserção de programas ambientais nas 

políticas públicas. 

No aprofundamento que faremos, o tema "Felicidade" está relacionado a dois conceitos que são 

relevantes  e  nem sempre  compreendidos.  Assim,  faz-se  necessária  uma breve  descrição  da 

Educação Ambiental  e da Sustentabilidade que consideraremos. De acordo com Sauvé (apud 

CZAPSKI, 2007) existiriam quinze distintas correntes de EA. Talvez por isto, apareceram algumas 

críticas ao seu discurso (Orlandi, 2010).   

A  Educação  Ambiental  com  a  qual  trabalhamos  é  integral,  propondo-se  a  expandir  canais 

dialógicos  e  propiciar  uma  síntese  sinérgica  do  que  há  de  melhor  na  totalidade  das  várias 

correntes  de  Educação  Ambiental  que  possam  existir.  É  a  Educação  Ambiental  descrita  no 

Programa Nacional de Educação Ambiental (2004), que tem como missão “A educação ambiental 

contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis com pessoas atuantes e felizes em 

todo o Brasil”. Para alcançar tal objetivo, é necessário uma abordagem complexa, cujos múltiplos 

referenciais teóricos podem ser exemplificados na exortação de Sorrentino (2006, p. 15): 

Qual é o nosso referencial teórico?

É a Bíblia e o Alcorão! É Budha e Lao Tsé!

É Marx e Thoureau, Gandhi e Malatesta,

Trotsky e Mao Tsé Tung, Anthony Giddens e Boaventura de Souza Santos.

Paulo Freire e Carlos Brandão, Rubem Alves e Eda Tassara.

Rosseau e Comenius, Freinet e Ferraro, Tamaio e Silva.

Uns conhecidos, outros nem tanto. Uns anarquistas outros liberais.

Uns comunistas outros socialistas. Certamente humanistas, românticos e radicais.

Ecologistas ou ambientalistas, educadores ambientais, populares ou impopulares.

Fermentam idéias e apaixonam corações.

Desafiam intelectualmente a construirmos o caminho ao andar.

Há muitos referenciais e o principal deles é o do compromisso com a Vida.

Compromisso com o “gente é pra brilhar”. Com a educação de dentro para fora e de fora

para dentro. Com a emancipação humana nas relações sociais.

Três convicções:

Toda educação, ou é ambiental ou não é educação!

Toda ação ambientalista, ou é educadora ou não é ambientalista!

Toda educação ambiental, ou é popular ou não é transformadora!



Com este enfoque, o Programa de Educação Ambiental do Brasil expandiu fronteiras, exercendo 

influência  em outros  países,  como por  exemplo  em Angola,  que  tem como objetivo  de  seu 

programa  “A  EA contribuindo  para  a  construção  de  sociedades  sustentáveis  com  pessoas 

atuantes e felizes em toda Angola” (pg 177 Czapski, 2007). 

Quanto à sustentabilidade, como observado exaustivamente na mídia, o conceito subjacente mais 

divulgado pelas empresas e já absorvido pela sociedade em geral é a do triple baseline (tripé do 

"ecologicamente  correto,  economicamente  viável,  socialmente  justo").  Porém,  na  visão  que 

propomos aqui, a sustentabilidade vai  além deste modelo incompleto, que dificilmente garantiria a 

estabilidade global. 

A sociedade necessita compreender a seriedade do processo gerador do conceito. Este processo 

propiciou pela primeira vez na História da humanidade, um certo encontro da Escatologia religiosa 

com a Ciência acadêmica consagrada pelo Prêmio Nobel da Paz (recebido pelo IPCC em 2007), 

cujas  visões  de  mundo  são  tão  diversas,  mas  chegaram a  visões  de  futuro  semelhantes  (e 

preocupantes).  Ambas  alertam  para  o  risco  de  destruição  de  inúmeras  vidas  no  planeta,  e 

ressaltam a fragilidade da própria existência do ser humano na Terra. Assim, sustentabilidade que 

consideramos vai muito além das buscas das empresas por certificação, sendo algo mais sério, 

complexo e urgente. Esse modelo foi expandido por Sachs (1992) que incluiu a sustentabilidade 

cultural  e  espacial  no  contexto  do  ecodesenvolvimento  e  também por  Caporal  e  Costabeber 

(2002), que no campo da agroecologia ainda incluíram a dimensão ética e a política. 

Trataremos aqui do que chamamos de sustentabilidade integral, que inclui além de todas estas, a 

dimensão espiritual. Espiritual, importante salientar, no sentido experiencial do  Self no encontro 

Eu-Tu  (Buber,  2002).   Como  o  conceito  de  sustentabilidade  integral  nasce  da  abordagem 

complexa  e  multidimensional,  a  maneira  pela  qual  sua  ação  venha  a  se  efetivar,  também 

necessita de métodos e fundamentações complexas. Aqui insere-se a experiência prática do novo 

paradigma, que atua nos hábitos, conceitos, valores de cada um de nós, sendo um exercício 

ativo, onde ensinamos pelo exemplo e aprendemos fazendo. Não há fórmulas nem controle, pois 

para mudarmos o mundo em que vivemos e co-criamos coletivamente, é necessário mudarmos a 

nós mesmos.

Objetivos

O principal objetivo deste artigo é apresentar algumas aspectos com os quais iniciamos o estudo 

da temática, visando contribuir para a produção de conhecimento acerca da Educação Ambiental 

voltado  à  construção  de  sociedades  sustentáveis  e  de  responsabilidade  global,  por  meio  do 

diálogo  de  aprofundamento  do  conceito  de  felicidade  como  um  valor  essencial  ao 

desenvolvimento humano. 



Objetivamos abordar a importância da temática por meio quantitativo, a partir de um levantamento 

numérico preliminar de trabalhos com os temas tratados, nas diferentes áreas do conhecimento 

(subsídios para uma revisão de literatura multidisciplinar).

Com o intuito de  incluir questões de espiritualidade e virtudes no debate de valores na educação 

ambiental,  pretendemos convergir tanto quanto possível,  alguns aspectos de diferentes visões 

(que  chamamos  genericamente  de  Ocidente  e  Oriente,  salvaguardando  o  perigo  de 

generalizações)  e  distintas  culturas.  Outros  objetivos  iniciados neste  estudo preliminar  são:  a 

colaboração  com  o  debate  de  indicadores  de  sustentabilidade  socioambiental  e  com  o 

desenvolvimento de métodos de intervenção educacional focados no desenvolvimento humano.

METODOLOGIA

As  questões  concernentes  à  pesquisa  qualitativa  são  quase  um  capítulo  à  parte.  O  “salto 

evolutivo” propiciado pela crítica (construtiva) da modernidade e pelo resgate de autores sob a 

óptica da complexidade, à luz da proposta de uma mudança paradigmática, trouxe mais desafios 

à Ciência do que respostas. 

Em recente seminário sobre a narrativa na pesquisa qualitativa na ESALQ/USP (Agosto de 2010), 

a Dra Janet Sternberg (“discípula” de Neil  Postman de Fordham, criador da  Midia Ecology  da 

Universidade  Jesuíta  de  Nova  Iorque)  aponta  algumas  características  de  uma boa  narrativa: 

clareza,  simplicidade,  interdisciplinaridade,  utilização do poder  da linguagem, profundidade de 

explicação,  explicitação  de  posição,  assumindo  uma  proposta  moral  com  a  qual  o 

narrador/pesquisador se identifica. Finalmente, ela enfatiza a boa auto-estima, necessária para 

saber parar, elegendo-se um final arbitrário ao trabalho, mesmo que haja inúmeras possibilidades, 

para assumir (com tranquilidade) que não se sabe tudo, e principalmente, para receber críticas.

Importante salientar que a metodologia complexa e integral que utilizamos, está baseada no novo 

paradigma  da  Ciência  descritos  respectivamente,  por  Morin  (2002)  e  Wilber  (2006).  Assim, 

consideramos tratar-se  de uma nova modalidade estrutural  do  pensamento  científico,  inclui  o 

tradicional dito “cartesiano”, terminologia que rejeitamos, uma vez que René Descarte não era 

“cartesiano”,  assim  como  Karl  Marx  não  era  “marxisita”,  tampouco  Confúcio,  “confucionista”! 

Preferimos  o  uso  dos  adjetivos  “convencional”  ou  mesmo  “tradicional”.  Não  entraremos  em 

debates epistemológicos, que não é o foco deste trabalho.

Seria portanto incoerente uma abordagem que excluísse a visão acadêmica convencional, que por 

meio do desenvolvimento tecnológico trouxe à humanidade variadas conquistas das quais somos 

dependentes. Pode-se considerá-la uma evolução do pensamento científico reducionista, pois a 

visão de complexidade percebe-lhe os limites e as fronteiras a partir das quais essa ciência torna-

se incompleta (por isso às vezes até imperfeita), comprovada pelos efeitos colaterais expostos na 



crise socioambiental que enfrentamos. Estes efeitos não foram previstos antes, por não termos 

tido essa visão sistêmica. Afinal, éramos modernos...

Na nossa abordagem,  a visão de expansão e  inclusão,  consideramos como parte  natural  da 

evolução do Ser Humano, e portanto da Ciência. Desta maneira, procuraremos iniciar a busca 

científica do que há de mais sustentável entre a confluência do Ocidente e Oriente, entre países 

ricos e pobres, em direção à harmonia e evolução do ser humano. Assim, para além da visão 

linear do Ocidente, incluímos um novo olhar sobre uma antiga visão buscada  por Ilya Prigogine, 

Prêmio Nobel da Físico-química de 1977, e que pode ser observada na seguinte citação de Morin 

(2003:212):

"A nossa ciência liquidara toda a interrogação....

...Entretanto, podemos apenas encontrar material para devanear nas

grandes cosmogonias arcaicas, como a chinesa, a semítica ou a grega..."

A narrativa  como  método,  é  então  aplicada  à  revisão  bibliográfica  crítica/analítica,  buscando 

elementos na literatura que propiciem a assertividade, a iniciativa e a criticidade, esta definida 

como capacidade reflexiva, analítica e intuitiva que possibilite a criatividade (Sorrentino, 2006), e o 

discurso  transdisciplinar,  complexo  (Morin,  2002)  e  integral  (Wilber,  2006),  decorre  do 

levantamento multidisciplinar do tema felicidade em suas vertentes de bem-estar, qualidade de 

vida, Psicologia hedônica, Psicologia do pensamento positivo, Economia da felicidade, dentro de 

disciplinas das Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e Biológicas. Lembrando que a literatura 

aqui citada ainda é parcial e preliminar, cuja extensão e aprofundamento continuarão no projeto de 

pesquisa em andamento.  Além disso,  a  utilização  do banco de dados da  Web of  Science é 

intencional,  posto que reflete a racionalidade hegemônica da indexação científica  dos  papers 

produzidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

FELICIDADE EM NÚMEROS 

A importância crescente da felicidade para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pode ser 

demonstrada sob dois  aspectos,  o quantitativo e o qualitativo.  Com o objetivo de subsidiar  a 

elaboração de uma revisão de literatura multidisciplinar acerca da temática central da felicidade, 

iniciamos com a identificação de alguns dos principais autores, bem como seus trabalhos mais 

significativos para nós, cujo critério de seleção autor/trabalho é relativo à sua inserção dentro do 

contexto que queremos seguir.

Considerando uma revisão bibliográfica preliminar acerca do tema, acessando a base de dados 



da  Web of  Science,  com o verbete  happiness (felicidade).  O resultado em número de artigos 

publicados em toda a base de dados (desde 1903), encontra-se listado abaixo, separados por 

área do conhecimento. Até Maio de 2010, a entrada foi de 7.307 artigos dentre as mais variadas 

áreas do conhecimento, com destaque à Psicologia, Sociologia, Economia. 

Palavra chave: Happiness 

Total 7307 (dos anos de 1903 a 2010), sendo:

PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY (701)

SOCIOLOGY (555)

PSYCHOLOGY, SOCIAL (543)

SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY (489)

ECONOMICS (424)...

Observamos que, partindo-se de uma única publicação até em torno de dez (1956), passaram-se 

mais de 50 anos. Se considerarmos o intervalo de tempo desde o início da base de dados da Web 

of Science (1903, com apenas uma citação), até há dez anos atrás, no ano 2000, a busca total da 

palavra  happiness resultava no número de 2103 artigos.  Isto  significa que os restantes 5204 

artigos (diferença dos 7307 totais)  foram publicados nos últimos dez anos, de 2000 a 2010 e 

representam 71% de todos os trabalhos de todos os tempos, contendo a palavra felicidade.

Dentre  todos  os  resultados,  apenas  196  artigos  contendo  "felicidade"  encontram-se 

especificamente  em  trabalhos  sobre  indicadores  de  bem-estar,  e  é  neste  campo  que  há  as 

contribuições mais notórias, interrelacionando Psicologia Positiva ou Ciência Hedônica, ou bem-

estar subjetivo, com Economia. Esta abordagem tem ampliado as dimensões dos indicadores de 

qualidade de vida, tendo consequencia nos indicadores de desenvolvimento dos países. 

FELICIDADE E ESPIRITUALIDADE

Seligman  et  al.  (2005)  apontam  três  componentes  essenciais,  mas  que  são  individualmente 

incapazes  de  assegurar  a  felicidade:  o  prazer  (ou  emoções  positivas),  o  engajamento  e  o 

significado.  O prazer,  embora  presente,  é  conseqüência  do  engajamento  e  do  significado.  O 

engajamento é o envolvimento em qualquer atividade que traz prazer, como um time de futebol, 

por exemplo. Já o significado, o sentimento de pertencimento a algo que faça sentido além do 

material, eleva a felicidade a um outro patamar. 

Num levantamento  da durabilidade do bem-estar  psicológico  em 40 países  com significativas 

diferenças  culturais,  os  autores  chegaram  ao  que  é  considerado  essencial  a  cada  cultura  e 

concluíram que algumas virtudes estão onipresentes nas diferentes culturas estudadas. São elas: 

sabedoria/conhecimento, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência, que por 

sua vez desdobram-se em mais 24 características às quais chamam de força de caráter.



Seligman et al. (2005) colocam que a questão da felicidade, perseguida desde Aristóteles, esteve 

fora da clínica de psicólogos e psicanalistas até há poucos anos, onde a questão a ser respondida 

centrava-se em "como podemos reduzir o sofrimento?", e não em valorizar as forças de caráter 

dos pacientes. O autor e seus colaboradores são os introdutores da Psicologia Positiva para o 

fortalecimento  do  caráter  humano,  cujos  números  de  trabalhos  na  área  vêm  crescendo 

significativamente nos últimos anos. 

No entanto, a observação acima “perseguida desde Aristóteles”, exclui, como podemos perceber, 

o Oriente, cuja relação com a Felicidade é diferente, fato este, complexo, mas que propusemo-nos 

a abranger.

No seu livro "Felicidade", Eduardo Gianetti (2001) contextualiza como o Ocidente se deixou levar 

pelas  falsas  promessas  de  felicidade  por  meio  do  consumo  e  do  valores  superficiais  da 

modernidade. Desta maneira, a associação do prazer material com a felicidade, é exaltada pela 

mídia,  uma vez que  a  característica  da sociedade capitalista  é  o  estímulo  ao  consumo para 

escoamento das mercadorias produzidas, a fim de manter lucros crescentes. E tal tem sido o 

poder deste paradigma de crescimento, que ultrapassou as fronteiras para os países orientais, 

exercendo-lhes  também forte  influência,  como pode  ser  observado  pela  invasão  de  produtos 

chineses no mercado Ocidental.

O filósofo francês Lipovetsky (2007) em sua "Felicidade Paradoxal: Ensaio sobre a Sociedade de 

Hiperconsumo", aborda o surgimento e expansão deste fenômeno do pós-guerra, como resultado 

da paradoxal busca da felicidade por meio do consumo pautado no desejo, onde a sociedade 

transfere seus valores morais para o consumo, na falsa idéia da liberdade de escolha. Desta 

maneira, tão superficial torna-se a busca, que como num vício, necessita de aumento constante 

(hiperconsumo),  tão  intenso  é  este  processo,  que  a  mercantilização  chega  a  intituições 

improváveis, como a família, igrejas, e mesmo à ética. 

Tal é a importância que a espiritualidade e o resgate de valores vêm assumindo para a questão da 

qualidade de vida,  que tem sido tema crescente de pesquisas de Psicologia cognitiva e positiva, 

com impactos  comprovados  na  saúde  física,  mental,  na  auto-gestão  e  controle  de  estresse, 

motivação, e também em organizações, com melhoria de desempenho pessoal, organizacional e 

inúmeras outras abordagens revistas por Emmons &  Paloutzian (2003).

Consequentemente, há um clamor da sociedade por resgate de valores morais. No relatório de 

2009-2010 de desenvolvimento humano (RDH) realizado no Brasil  pelo PNUD (Programa das 

Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  Humano),  foi  ressaltado  que  "valores  morais  (como 

respeito, justiça e paz) assim como a formação do caráter das pessoas, figuram como os mais 

frequentes  temas  transversais,  permeando  as  respostas  e  escolhas  substantivas",  cujas 

mensagens principais se resumem na "sede de mudanças e na valorização humana".

Definitivamente isto não é novidade na História da humanidade.  Há 2500 anos na China,  um 



educador já centrava seus ensinamentos nos valores morais de sua sociedade e nas virtudes do 

ser humano de caráter superior. Este educador chinês instruía seus discípulos para tornarem-se 

virtuosos,  bons governantes, e tal  foi sua influência na política e na educação da época, que 

permanece até hoje no pensamento asiático, influenciando um quinto da população mundial. Foi 

ele Kong Qui (ou Kung Fu Tzé), mais conhecido entre nós como Confúcio. 

O sábio defendia cinco qualidades básicas do ser humano virtuoso: benevolência, probidade (ás 

vezes traduzida por justiça ou coragem), decoro (ás vezes traduzido por respeito), sabedoria e 

honestidade (Zhou, 2008). O homem moralmente ideal, é construído a partir de ações diárias, cujo 

carácter é fortalecido pelo cultivo das virtudes, tendo ao centro a sinceridade, e na expressão do 

amor filial fortelece a família, e assim a sociedade. Por meio das virtudes, o  governante conduz 

os Estados em guerra para a "Paz Mundial" (Confúcio, 1996, 2006). 

Outro  ensinamento  vindo  do  Oriente,  desta  vez  da  Índia,  também  é  centrado  no  cultivo  de 

virtudes.  Uma lista  de virtudes/forças de caráter  podem ser  encontradas no Manual  “Vivendo 

Valores” (BRAHMA KUMARIS, 1995) preparado na ocasião das comemorações dos 50 anos da 

ONU, consideradas essenciais à construção de uma cultura de paz. 

A Ásia  tem  60%  da  população  mundial,  portanto  mais  da  metade  da  sociedade  planetária 

desenvolveu-se à margem do pensamento moderno decorrente do Iluminismo, e embora esteja 

cada  vez  mais  se  ocidentalizando,  sua  base  cultural  é  muito  diferente.  Agora,  frente  às 

transformações planetárias, algumas tradições espiritualistas fazem uma releitura de seus valores 

milenares, posto que também foram perdidos através do tempo, observando-se que a crise moral 

é  global,  por  isso  assumimos  que  a  crise  de  valores  está  em  todas  as  sociedades,  mais 

relacionadas com o ser humano em si. Na perspectiva do encontro entre diferentes visões unidas 

por valores,  há possibilidade haver  sinergias que resultem na paz e harmonia entre todos os 

povos, a partir da descoberta de uma identidade planetária.

A partir destes dos exemplos provenientes de países orientais, podemos observar semelhanças 

em  sua  universalidade  de  ensinamentos  ao  ente  humano,  notando-se  a  convergência  entre 

diferentes culturas. Dentro do contexto contemporâneo, parte da nossa sociedade exaurida pelo 

“hiperconsumo”,  abre-se  com  grande  receptividade  a  uma  busca  intensa  por  significados  e 

respostas às inquietações humanas, permitindo trocas com o Oriente. Por um lado, isto torna-se 

bastante relevante à nossa proposta metodológica, relativa aos métodos e técnicas relacionados a 

mudanças de hábitos e à experimentação da felicidade por meio da intervenção. 

Com este cenário procuraremos desenvolver nosso objetivo de favorecer a sustentabilidade dos 

processos educadores, fundamentando-os em virtudes/valores que permitam a potencialização da 

felicidade, aproximando a espiritualidade à nossa realidade. Optamos por uma intervenção, cujos 

benefícios já estão bem fundamentados teoricamente na experiência da meditação, que de acordo 

com o enfoque que desenvolveremos, poderá ser aplicada para qualquer público.



Considerando a técnica da meditação na revisão de literatura, encontramos na Web of Science 

3.928 artigos com a palavra  meditation (meditação), sendo  462 relacionados à saúde médica 

(meditation&medical health), 25 à educação e espiritualidade e 22 apenas com bem estar. Pelo 

menos até  o  presente  momento,  parece  não  haver  trabalhos  sobre  meditação  relacionada  à 

educação  ambiental  (meditation&(environmental  education)),  no  entanto  há  nove  artigos  que 

cruzam as palavras EA (Environmental Education) e religião (environmental education&religion) e 

sete  com  EA e  espiritualidade.  Desta  maneira,  podemos  observar  o  ineditismo  científico  da 

proposta, porém, lembrando que a produção acadêmica desta área na língua inglesa encontra-se 

aquém da portuguesa e espanhola, que por sua vez, também estão da mobilização civil, como 

pode ser observado nas prolíferas produções de ONG´s como WWF, Ecoar, entre inúmeras outras 

nacionais  e  estrangeiras.  Isto  demonstra  mais  uma  vez  a  predominância  da  racionalidade 

hegemônica e a distância que esta se encontra ainda da sustentabilidade integral.

Dito isto, para que haja desenvolvimento e empoderamento de “pessoas atuantes e felizes” no 

Brasil,  como  preconiza  o  ProNEA,  será  necessária  uma  mobilização  de  vários  setores  da 

sociedades.  Um  aspecto  que  contribui  para  facilitar  a  implementação  destas 

metodologias/indicadores  qualitativos,  é  a  possibilidade  de  parceria  com  grupos  filosófico-

religiosos que trazem no centro de diferentes discursos uma educação voltada para fins pacíficos, 

para  o  incentivo  e  divulgação  de  atitudes  mais  sustentáveis,  ações  humanitárias  e  para  a 

valorização de saberes tradicionais.  Sejam vindas da Índia,  China ou outros países asiáticos, 

muitas enfocam a educação de valores e a construção de uma cultura de paz universal. Alguns 

grupos  utilizam-se  da  técnica  da  meditação,  que  bem  desenvolvida  e  aplicada,  isenta  de 

conteúdos  religiosos  e  portanto  passível  a  ser  aplicada  em  qualquer  público,  objetivos  que 

propiciem experiências de bem estar e felicidade.

FELICIDADE E INDICADORES

No Ocidente, Diener (2000) propôs um índice nacional para o bem estar subjetivo baseado na 

"ciência da felicidade", abordagem também de pesquisas de laureados com o Nobel da Economia, 

dentre eles o psicólogo Daniel Kahneman (2002), e os economistas Stiglitz (2001) e Sen (1998).

Conforme descrito por Veiga (2009) em sua retrospectiva histórica da busca por indicadores de 

sustentabilidade socioambiental,  nos  últimos 40 anos o  conceito  assumiu notoriedade após a 

publicação do  Report  by the Commission on the Measurement of  Economic Performance and 

Social Progress  (Stiglitz-Sen-Fitoussi, 2009), um relatório apresentado sob solicitação do  atual 

governo francês de Sarkozy. 

Louette  (2009)  organizou  um  compêndio  de  indicadores  onde  são  citados  e  explicados  os 

seguintes indicadores de sustentabilidade:



1. Os Princípios de Bellagio

2. IDH + IPH + IDG + MPG

3. GNH - Gross National Happiness

4. BIP 40 - Baromêtre des Inegalités et de la Pauvreté

5. BCN - Balanço Contábil das Nações

6. BS - Barometer of Sustainability

7. Calvert-Henderson Quality of Life Indicators

8. DNA Brasil

9. DS - Dashboard of Sustainability

10. EF - Ecological Footprint

11. EPI - Environmental Performance Index

12. ESI - Environmental Sustainability Index

13. EVI - Environmental Vulnerability Index

14. GPI - Genuine Progress Indicator (IPR)

15. GSI - World Bank´s Genuine Saving Indicator

16. HPI - Happy Planet Index

17. IDS - Indicadores de Desenvolvimento Sustentável IBGE

18. IEWB - Index of Economic Well-being

19. IPRS - Índice Paulista de RS

20. Isew - Index of Sustainable Economic Welfare

21. ISH - Index Social Health

22. LPI - Living Planet Index

23. RCI - Responsible Competitiveness Index

24. SF - Social Footprint

25. WN - The Well-being of Nations

Dentre estes, destaca-se um exemplo vindo do Oriente, idealizado há 15 anos, o FIB (Felicidade 

Interna Bruta ou GNH - Gross National Happiness), conceito desenvolvido no Butão (país asiático 

entre Índia e Nepal),  com popularidade no Brasil, que foi sede da 5ª Conferência Internacional do 

FIB em Foz do Iguaçu (20 a 24 de novembro de 2009). Os parâmetros do FIB consistem em 

indicadores  contidos  em  nove  dimensões:  bem-estar   psicológico,  saúde,  educação,  uso  do 

tempo, diversidade e resiliência cultural,  boa governança, vitalidade comunitária,  diversidade e 

resiliência ecológica, e padrão de vida para o desenvolvimento holístico (Arruda, 2010). 

No entanto, pelas enormes diferenças culturais entre países orientais e ocidentais, uma proposta 

como a do FIB, não deveria ser aplicada sem estudos prévios mais aprofundados de viabilização 

e  validação  dos  parâmetros  utilizados.  Ou  talvez,  a  partir  da  diversidade  e  abundância  de 

indicadores que estão sendo propostos, partir-se do debate/diálogo, para a busca de uma síntese 

integrativa.  Relevante também foi o recente encontro na Bolívia de intelectuais e nativos para a 

Construcción de la Sustentabilidad desde la Visión de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica 

(2010), onde o tema do encontro foi o projeto  Vivir Bien.  De qualquer modo, importante se faz, 

incluir-se a Felicidade como parâmetro, e para tal, é importante evoluirmos nas pesquisas.



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até o presente momento pouco aparece na base da Web of Science, que contemple a relação que 

propomos  neste  trabalho,  da  felicidade  com  a  sustentabilidade  dos  processos  educadores 

ambientais,  a  partir  de  intervenções  espiritualistas  não-religiosas.  Assim,  as  essências  dos 

conceitos de felicidade precisam ser muito discutidas não apenas entre a racionalidade Ocidental 

e a Oriental, mas também entre as visões de mundo dos países ricos e pobres, no enfoque da 

valoração  cultural,  idiossincrática  e  em  sua  contextualização  histórica.  Conforme   visto 

anteriormente, o Brasil  foi pioneiro em incluir  o tema felicidade na política pública, com o seu 

Programa Nacional de Educação Ambiental (2004) na construção de sociedades sustentáveis com 

pessoas atuantes e felizes em todo o Brasil,  exercendo influência em outros países da África 

lusófona.  Nosso  trabalho,  que  está  apenas  começando,  também  visa  a  colaborar   com  a 

materialização  desta  utopia,  e  assim  esperamos  chegar  num  futuro  próximo,  à  identidade 

planetária, sustentabilidade integral, e com a humanidade feliz, em toda sua totalidade.
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no interesse  pelo  estudo  de diferentes  disciplinas  dentro  da chamada “Ciência  Humana”.  No 

entanto, uma crise existencial que deflagou a coragem de ruptura de uma vida profissional bem 

sucedida, também aprofundou-me na busca de um sentido mais integrado do viver. No encontro 

com a dimensão espiritual, muitos conceitos já expandidos começaram a se encaixar, como num 

grande quebra-cabeças. Uma peça-chave encontrada no caminho, o conceito de sustentabilidade, 

uniria o passado (energias renováveis) ao presente, na materialização de uma visão de futuro 

pacífico e feliz para todos. Durante todo este percurso de vida, tive a sorte de encontrar pessoas 

(às quais sou eternamente grata) de vários credos, etnias, posições sociais e políticas, cargos e 

títulos, das mais diversas culturas, seja no Brasil ou fora dele, comprovando-me o que já percebia: 

não há lugar para maniqueísmos, a beleza do todo encontra-se na composição harmônica das 

partes, assim o mundo torna-se aquilo que lhe projetamos.

Ao redirecionar caminhos, tornei-me “emigrante” da ciência tecnocrática, “vagando” por alguns 

anos na busca de “refúgio”, que encontrei no final do ano de 2009. Afinal, cansada, mas nunca 

desistindo,  encontrei  minha  tribo  científica:  na  Oca!  O  novo  trajeto,  de  uma  (espero)  longa 

caminhada, começa a ser traçado nestes primeiros parágrafos. Muito mais que o início de uma 

linha  de  pesquisa,  a  Felicidade  Integral  tornou-se  uma  meta  de  vida  a  ser  construída 

coletivamente e compartilhada, senão, não seria integral. 


