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Resumo: O texto tem como propósito pensar o conceito de qualidade de vida, numa 

perspectiva ética, a partir do conceito de bem supremo, e refletir sobre seus possíveis 

desdobramentos para a formação docente. A metodologia segue uma abordagem qualitativa 

de análise conceitual bibliográfica. O artigo apresenta três partes: na primeira, contextualiza o 

conceito de qualidade de vida e problematiza o seu uso no campo da publicidade, geralmente, 

como bem estar a ser alcançado por meio de determinado produto ou procedimento. Essa 

compreensão está vinculada a fins de curto alcance, restrita ao âmbito de interesse do sujeito, 

como diagnosticaram Adorno e Horkheimer, trata-se da racionalidade predominante do tempo 

contemporâneo. Na segunda parte, delimita a análise do conceito de práxis de Aristóteles, 

como campo do saber prático que tem a finalidade na ação mesma, e, dentro deste, do 

conceito de Eudaimonia, traduzido por bem supremo, pois seu significado original é de algo 

mais duradouro e contínuo do que a felicidade, que visa à formação do homem como uma 

obra completa. Assim, o bem supremo é uma finalidade orientadora do viver bem, isto é, da 

qualidade de vida no sentido amplo. Na parte final, apresenta considerações gerais sobre 

formação de professores a partir do processo de reformas educacionais que almejam a 

melhoria da qualidade da educação escolar. A contribuição do conceito de práxis é produtiva 

no sentido de que a melhoria da educação não deve abarcar apenas a qualificação técnica de 

ensino, mas também a formação da prática ética do docente. E o bem supremo, pode 

contribuir como referência ao licenciando para pensar eticamente seu projeto de ser professor. 

Nesse sentido, a educação passa ser o bem maior, que tem a finalidade na ação mesma e não 

fora dela, não como mero meio de formação de profissionais para o mercado, mas 

principalmente como ação orientada e promotora da própria qualidade de vida.    
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 Introdução 

 

O presente texto tem como propósito pensar uma perspectiva ética do conceito de 

qualidade de vida, buscando dialogar com as contribuições do conceito de bem supremo de 

Aristóteles e, com bases nesses pressupostos, refletir sobre seus possíveis desdobramentos 

para o projeto de ser professor. 

Considerando que o termo qualidade de vida é cada vez mais frequente nos discursos 

das diversas áreas de conhecimento, como expressão tipicamente contemporânea, justifica-se 

pensar sua relação com a melhoria da educação numa perspectiva de prática ética e não 

                                                           
1 Prof. Dr. em Educação. Universidade Federal da Fronteira Sul. gilson.voloski@uffs.edu.br 
2 Prof. Dr. em Educação. Universidade Federal da Fronteira Sul. ronaldo.garcia@uffs.edu.br 
3 Prof. Dr. em Educação. Universidade Federal da Fronteira Sul.almir.santos@uffs.edu.br 



 

 

apenas de prática técnica de ensino. Levando em conta a complexidade e amplitude da 

filosofia moral, delimita-se no conceito de bem supremo da obra de Aristóteles Ética a 

Nicômaco (1979), relacionado a perspectiva do viver bem do filósofo ao conceito de 

qualidade de vida. Não é o caso de pensá-los como sinônimos ou de tentar fazer uma 

transposição direta, mas de problematizar o seguinte: em que sentido o conceito de bem 

supremo é produtivo para pensar criticamente o conceito de qualidade de vida no tempo 

presente? E que desdobramentos e implicações essa reflexão pode contribuir para pensar os 

desafios da formação de professores? Parte-se do pressuposto de que a concepção ampla de 

prática de Aristóteles, compreendida também como práxis ética, e do conceito de bem 

supremo, como finalidade abrangente e orientadora do sentido da existência, podem contribuir 

para pensar a qualidade de vida não restrita ao procedimento de resultado externo ou controle 

administrativo de padrão de qualidade. E no caso da formação docente, evitar a concepção de 

melhoria da educação reduzida à qualificação técnica de ensino, dos resultados estatísticos e 

de sua burocratização de controle, tendo em vista que a qualidade também está relacionada 

com o projeto de ser professor.      

A metodologia segue uma abordagem qualitativa de análise conceitual bibliográfica, 

tendo como referências a obra já mencionada de Aristóteles, a Dialética do Esclarecimento e 

Eclipse da Razão, de Adorno e Horkheimer, e comentadores sobre estas. Também estão 

presentes nessas reflexões os estudos e debates das aulas dos componentes curriculares de 

Fundamentos da Crítica Social, Introdução à Filosofia, Fundamentos da Crítica Social e 

Fundamentos da Educação.  

O artigo está organizado em três partes: na primeira, apresenta-se uma breve 

contextualização geral do conceito qualidade de vida, inicialmente, problematizando o seu uso 

recorrente no campo da publicidade. Na segunda parte, considerando a amplitude e 

complexidade do campo da filosofia moral, delimita-se a reflexão sobre a demarcação 

criteriosa proposta por Aristóteles sobre o saber da práxis e, dentro desse campo, do conceito 

de Eudaimonia, visando pensar suas contribuições para uma perspectiva mais abrangente do 

conceito de qualidade de vida. Na parte final, tecem-se considerações gerais sobre formação 

de professores, com destaque ao desafio de cada licenciando pensar seu projeto de vida a 

partir das implicações do conceito de qualidade de vida.    

 

 

 Contextualização do problema qualidade de vida  

 



 

 

Nesta seção, busca-se problematizar aspectos do conceito de qualidade de vida nos 

tempos contemporâneos e suas implicações para pensar a formação docente. O primeiro 

aspecto a tematizar é o uso corrente do termo no contexto da predominância da racionalidade 

instrumental. Em seguida, os desdobramentos sobre os atuais desafios de se pensar a 

qualidade da formação prática docente não restrita apenas a melhoria da técnica de ensino.  

 A expressão qualidade de vida é usada com frequência nos meios de comunicação 

social, nos mais diversos programas de televisão, especialmente no campo da publicidade, às 

vezes, com sentidos subentendidos, em uma avalanche de imagens sequenciais, como estilo 

de vida feliz, bem estar, conforto, status, vantagens da eficiência tecnológica, entre outros, 

vinculados ao poder aquisitivo e de consumo. Nesse sentido, por qualidade de vida apresenta-

se um resultado a ser alcançada por meio da eficiência instrumental de um determinado 

produto ou procedimento. Esses usos estão vinculados a fins racionais de curto alcance, 

restrita ao âmbito de interesse do sujeito, como racionalidade predominante do tempo 

contemporâneo, como diagnosticaram Adorno e Horkheimer (1985) em Dialética do 

esclarecimento.  

Na obra Eclipse da razão (2002), Horkheimer argumenta de que na maior parte da 

história da cultura ocidental predominou uma concepção de razão objetiva que tinha como 

horizonte fins abrangentes, na qual a razão subjetiva participava. Nas sociedades míticas 

predominava um reconhecimento e reverência às manifestações das forças da ordem da 

natureza. Em Aristóteles, quando a razão já se apresenta como metafísica, o reconhecimento 

da ordem do Cosmo pela contemplação humana era sinônimo de grande sabedoria. A razão 

objetiva se apresentava para o homem antigo e medieval como um princípio inerente da 

própria realidade. Assim, a práxis social formava o homem pela experiência de fazer parte da 

comunidade, de ser concidadão na polis. E a figura do educador ensinava, sobretudo, pelo 

exemplo do seu caráter, isto é, o seu modo de ser e agir no contexto em que estava inserido. 

Nesse sentido, o mestre como referência norteadora tinha como dever moral ser exemplo de 

vida boa, o que ultrapassa de longe a visão restrita de um professor como um técnico de 

ensino.  

Segundo Horkheimer (2002, p.11), a razão subjetiva era considerada “como a 

expressão parcial e limitada de uma racionalidade universal, da qual se derivavam os critérios 

de medida de todos os seres e coisas.” A predominância da razão objetiva consistia na ênfase 

maior nos fins amplos do que nos meios. Os conceitos normativos articulados a razão 

objetiva, entre eles, o conceito de bem supremo proposto por Aristóteles, como fins 

norteadores da ação humana, exerciam papel fundamental para evitar a redução da ação social 

em mero procedimento de resultado. Em outras palavras, seria um tanto estranho para os 



 

 

gregos atenienses alguém fazer uma defesa do bem estar de um indivíduo, como é usual no 

tempo presente, sem antes pensar no bem comum da cidade (polis). 

Nos primórdios do pensamento moderno, a partir da doutrina cartesiana, ocorre o giro 

em primazia da razão subjetiva, com a ratificação da dicotomia entre sujeito e objeto. O 

caráter amplo da práxis, ético e político, aos poucos, cede lugar ao predomínio de uma prática 

restrita ao fazer técnico. A “razão subjetiva se revela como a capacidade de calcular 

probabilidades e desse modo coordenar os meios corretos com um fim determinado” 

(HORKHEIMER, 2002, p.11-12). Desse modo, a ênfase da prática é deslocada dos fins 

abrangentes para os meios eficientes. A partir de então, a primazia da ação se concentra no 

poder de produzir resultados seguros por meio de um método. 

O saber instrumental, que provém do comportamento metódico da ciência, contribuiu 

significativamente para o avanço de diversas áreas de conhecimentos. E a convergência destas 

para fins utilitários possibilitou a Revolução industrial. Essa nova configuração social gerou 

um progresso inédito na História da Humanidade. Dificilmente alguém abriria mão do poder 

sobre a natureza que esse giro epistemológico proporcionou. Isso representou não apenas uma 

grande mudança na maneira de produzir bens, mas no modo de conceber e de agir do ser 

humano sobre o mundo. Houve um salto no crescimento demográfico devido a diminuição da 

taxa de mortalidade e um enorme crescimento urbano.  

Apenas no período contemporâneo a longevidade se tornou possibilidade real para um 

maior número de pessoas. Entretanto, significativa parcela da população conquistou maior 

quantidade de anos, porém não necessariamente qualidade de vida. Não se trata apenas de 

uma crítica utópica, mas do reconhecimento da viabilidade efetiva que o notório progresso 

das ciências da vida pode proporcionar para as novas e futuras gerações. De qualquer forma, 

tornou-se popular e ambígua a expressão qualidade de vida no tempo presente, pois, por um 

lado, pode se apresentar como discurso justificador ao consumo de massa de produtos 

geradores de bem estar, por outro, como conceito normativo abrangente que possibilita a 

crítica ao estado de reificação social e de comprometimento das condições de vida globais, 

dos ser humano e de toda a biosfera do planeta.  

Nesse sentido amplo, a melhoria da qualidade de vida está imbricada, nos seus mais 

diversos aspectos, a um processo educacional. Das múltiplas possibilidades de abordagem, 

delimita-se o foco da reflexão na perspectiva ética do processo de formação de professores. 

Considerando que falar em qualidade de vida envolve de alguma forma um processo 

educacional, torna-se de suma relevância a prévia discussão sobre a qualidade da formação 

docente.  

 



 

 

 

Contribuições dos conceitos de práxis e de bem supremo 

 

 Considerando a amplitude do campo da filosofia moral, delimita-se a reflexão sobre o 

conceito de eudaimonía, aqui traduzido por bem supremo, do pensamento ético de Aristóteles, 

visando suas possíveis contribuições para pensar de modo abrangente o conceito de qualidade 

de vida, isto é, evitar sua relação com uma concepção reduzida de prática como técnica de 

resultados.  

Aristóteles foi um dos principais filósofos da antiguidade, com grande produção 

bibliográfica em diferentes áreas do conhecimento, da qual se delimita a reflexão deste ensaio 

em conceito de sua filosofia prática, mais precisamente da ética, tendo como referência básica 

a obra denominada de Ética a Nicômaco. Antes de adentrar no conceito de bem supremo, é 

importante ressaltar a diferenciação criteriosa que autor faz dos conceitos de prática (práxis) 

como ação moral, do campo da Ética, e prática (poiésis) como fazer ou produzir, do campo da 

produção.  

Etimologicamente, o termo práxis vem do grego e significa ação ou atividade. 

Aristóteles foi o primeiro pensador que sistematizou criteriosamente o seu uso, diferenciando 

a práxis das outras duas atividades básicas do ser humano, a theoria e a poiésis. Assim, cada 

campo da atividade humana – theoria, práxis e poiésis – passou a corresponder um tipo de 

conhecimento: o teórico, o prático e o produtivo. O critério diferenciador é a finalidade ou 

objetivo: “para o conhecimento teórico, o objetivo é a verdade; para o conhecimento da 

poiesis, a produção de alguma coisa; e, para o conhecimento prático, a própria ação.” 

(BOTTOMORE, 1983, p. 292).  

Em Ética a Nicômaco, Aristóteles apresenta a seguinte demarcação: na theoria a 

finalidade já está determinada, cabendo ao homem apenas contemplar: “aquilo que sabemos 

que não é capaz de ser de outra forma.” (ARISTÓTELES, 1979, p.143). Já quanto à práxis e à 

poiésis, encontram-se no âmbito da deliberação humana: “Na classe do variável incluem-se 

tanto coisas produzidas como coisas praticadas”, nas quais é o homem quem põe a finalidade. 

Contudo, existe uma diferença entre elas, pois “a capacidade raciocinada de agir difere da 

capacidade raciocinada de produzir [...] porque nem agir é produzir, nem produzir é agir”. Na 

poiésis, o homem põe a finalidade fora da ação do fazer e a atividade é um meio para outro 

fim, tal qual se depreende do exemplo mencionado pelo autor: a atividade de construir uma 

casa. Já a finalidade da práxis está na própria ação, como ocorre nas normas éticas. Assim, a 

primeira se realiza (termina enquanto meio) no resultado da obra (a casa), que por sua vez tem 

outro fim, ser habitada; ao passo que, na práxis, a finalidade se repõe continuamente em si e 



 

 

por si mesma (a boa ação em geral). Portanto, as origens do conceito de práxis já apontam seu 

caráter normativo de finalidade humana abrangente em si mesma, desautorizando sua 

instrumentalização como mero meio para outro fim. 

Dentro do campo da atividade humana denominada de práxis é que se encontra o 

conceito de Eudaimonia como fim abrangente e de orientação para a própria ação humana. O 

termo grego é de difícil tradução para o português e, muitas vezes, é usada a palavra 

felicidade. Dall’Agnol (2008) usa o termo bem supremo, tendo em vista que o sentido da 

palavra é de algo mais duradouro, constituído por um conjunto de ações virtuosas, que visa à 

formação do homem como uma obra completa, como autorrealização da vida boa, enquanto a 

felicidade pode se restringir a um momento de intensa alegria ou satisfação efêmera. 

O pressuposto básico da filosofia moral de Aristóteles é a tese de que toda a ação 

humana é orientada por um telos, isto é, é guiada por um fim e compreendido como um bem.  

 

Admite-se geralmente que toda arte e toda investigação, assim como toda ação e 

toda a escolha, têm em mira um bem qualquer; e por isso foi dito, com muito acerto, 

que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Mas observa-se entre os fins uma 

certa diferença: alguns são atividades, outras são produtos distintos das atividades 

que os produzem. Onde existem fins distintos das ações, são eles por natureza mais 

excelentes do que estas. (ARISTÓTELES, 1979, p.49). 

 

Considerando como critério de análise o fim da escolha e da ação como uma tendência 

de orientação a um bem, Aristóteles ressalta a diferenciação de amplitude e relevância entre 

os diversos fins. Algumas ações são guiadas por fins intermediários e realizá-los bem é a 

condição para outros mais abrangentes, por exemplo, ter boa saúde é a condição para o bom 

desempenho no trabalho ou no estudo. Mas nem toda a ação é um meio para outra, pois tem 

ações com fins em si.  

 

Há coisas que possuem valor intrínseco, isto é, devem ser desejadas por si, mas que 

podem fazer parte de outro bem. Por exemplo, a areté  [virtude], o conhecimento, o 

prazer, etc, são valiosos em si, mas podem fazer parte de um bem maior, o supremo 

bem, isto é, da eudaimonía. (DALL’AGNOL, 2008, p.56).  

 

Para Aristóteles (1979, p.55), a eudaimonía é “procurada sempre por si mesma e 

nunca com vistas em outra coisa [...] ao passo que à honra, ao prazer, à razão e a todas as 

virtudes nós de fato escolhemos por si mesmos [...] pensando que a posse deles nos tornará 

felizes”. Deste modo, o bem supremo é um fim absoluto, pois ele não pode ser desejado ou 

usado como meio para obter outra coisa ou mesmo ser considerado como parte de outro fim. 

Como bem maior, é finalidade norteadora de sentido no horizonte da constituição da vida 

humana, que se realiza permanentemente na articulação de um conjunto de fins intermediários 

e de ações intrinsicamente virtuosas. Estas são manifestações da liberdade de escolher o 



 

 

próprio bem, a cada ação e no conjunto que constitui o sentido da existência, o que significa a 

ação racional de constituir o projeto da sua própria vida. 

Pelo exposto, mesmo considerando que não se trata de mera transposição para o 

contexto do tempo presente, é possível pensar alguns desdobramentos das contribuições do 

significado de bem supremo ao conceito de qualidade de vida. Ambos os conceitos estão 

relacionados à finalidade abrangente que é um bem maior. Uma característica apresentada por 

Aristóteles sobre o bem supremo é que ele é contínuo e duradouro. Nesse sentido, não poder 

ser compreendido como bem estar ou felicidade como experiência momentânea e resultado de 

controle externo. Também não é algo que se conquista apenas no final da vida, mas cada ação 

precisa ser bem realizada, pois na articulação do seu conjunto é importante para a felicidade 

ou plena realização.   

 

 

Reforma educacional, formação docente e qualidade de vida  

 

 Nesta parte final, tecem-se considerações gerais sobre a reforma educacional 

brasileira, da formação de professores e qualidade da educação escolar, com destaque ao 

desafio de cada licenciando pensar eticamente seu projeto de vida a partir das implicações do 

conceito de qualidade de vida. 

 De acordo com Voloski (2013), no Brasil, depois da promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases nº 9.394, em dezembro de 1996, desenvolveu-se um processo de reformas no campo 

educacional, com a predominância de três ênfases: a) a garantia de todos terem acesso à 

escola; b) o desenvolvimento de políticas de permanência dos estudantes; c) a busca da 

melhoria da qualidade da aprendizagem escolar. Um conjunto de leis complementares, em 

decorrência da LDB nº 9.294/96, expandiu o processo de reforma em todos os níveis da 

educação, da educação infantil ao ensino superior. Inicialmente, priorizou-se a 

universalização do acesso no Ensino Fundamental (Fundef, 1997), passou-se pela expansão da 

Educação Infantil e do Ensino Médio (Fundeb, 2007) e, por último, do ensino superior 

(PROUNI, 2004). Na última década, a ênfase da reforma deslocou-se do tema da 

universalização do acesso da escola ao desafio da melhoria da qualidade da aprendizagem, 

tendo em vista que as avaliações externas da escola, por órgão do governo ou de institutos 

internacionais, tem revelado um índice muito baixo. Entre os diversos aspectos que envolvem 

a qualidade educacional, evidenciou-se o tema da qualidade da formação de professores para 

a atuação na educação básica.  



 

 

Diversas pesquisas diagnosticaram tendências de: aligeiramento, fragmentação e 

pragmatização da formação docente (MORAES, 2003); de um processo de industrialização da 

educação (DALBOSCO, 2010), com o deslocamento de uma escola elitista para uma de 

massa; da insuficiência da formação prática de ensino nos cursos de licenciaturas (GATTI, 

2009); consequência também de uma superficialidade e desvinculação da fundamentação 

teórica (VOLOSKI, 2013). O desafio de uma qualificação da teoria e prática docente é o 

horizonte da reconfiguração dos cursos de licenciaturas, orientado pelas Novas diretrizes 

curriculares nacionais para a formação de professores (BRASIL, 2015), de políticas de 

ampliação de estágios obrigatórios, de programa de monitoria de ensino, Programa 

Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), entre outros. 

Sem dúvidas, são muitos os desafios quando se pensa na formação de professores 

tendo como referência o conceito de qualidade de vida, tendo em vista as diversas limitações 

da realidade brasileira: a pouca valorização profissional docente; geralmente, os cursos de 

licenciaturas são noturnos para discentes que, em sua maioria, trabalham no diurno; alguns 

candidatos à docência são herdeiro de um déficit de capital cultural, o que exige um esforço 

maior de superação ou tende a um círculo vicioso, entre tantas outras limitações. Sem 

desconsiderar a complexidade dessa realidade, o propósito deste ensaio é pensar a formação 

de professores numa perspectiva ética, tendo como referência à qualidade de vida, relacionada 

ao conceito de bem supremo de Aristóteles. Pensar a qualidade de vida, em sentido amplo, 

implica também em pensar a qualidade da educação, de modo especial aqui, na qualidade da 

formação do professor.  

Uma das possíveis contribuições de Aristóteles para pensar a qualidade da formação 

docente é a diferenciação criteriosa que autor faz dos conceitos de prática (práxis) como ação 

moral, do campo da Ética, e prática (poiésis) como fazer ou produzir. Além da diferenciação 

do domínio do campo de conhecimento, a demarcação se refere ao estatuto dos fins que rege 

ambas as ações: a racionalidade poiética norteia-se por uma finalidade externa do fazer da 

produção, ao passo que a da práxis encontra em si mesma a sua finalidade. Essas diferenças 

podem contribuir significativamente para o campo da ação pedagógica. De acordo com 

Dalbosco:  

uma vez concebido como parte da racionalidade da práxis, o conceito de ação 

pedagógica não pode ser compreendido somente como um mero fazer que se 

localiza na esfera da produção, cujo aspecto de sua racionalidade é pautada pela 

relação meio-fim, em que a própria finalidade, vinculada a um determinado 

emprego, é externa ao fazer. [...] Cogitar tal relação no contexto da racionalidade da 

práxis implica, por exemplo, que tanto professor como aluno não possam tomar um 

ao outro como meio para alcançar determinados fins, isto é, a relação entre ambos 

não deve ser concebida nos moldes de uma ação produtora que tenha a finalidade 

somente externa à ação, mas não como uma ação agente, que encontre nela mesma a 

sua finalidade. Sem este aspecto intrínseco, a ação pedagógica não pode alcançar 

uma condição autônoma, permanecendo, por isso, uma ação heterônoma. Já a partir 



 

 

de Aristóteles, podemos entender a pedagogia, portanto, não simplesmente como 

uma técnica, mas principalmente como uma das diferentes formas da práxis humana. 

(DALBOSCO, 2007, p. 45-47).  

 

O fato que a aposta da melhoria da qualidade da educação escolar e da formação dos 

professores tem sua ênfase em aspectos externos. O formalismo da avaliação externa da 

qualidade das instituições de ensino, questionável sobre vários aspectos, e o formalismo da 

legislação e da política de formação de professores, que manifesta uma aposta na melhoria 

técnica de ensino, podem contribuir até certa altura como referência para a qualificação da 

educação. A relevância do sentido ético da prática formativa, que implica em elementos 

internos de orientação da conduta do docente como profissional, fica omissa ou relegada em 

segundo plano no processo reformista, até porque como âmbito da liberdade humana, escapa 

ao controle da racionalidade administrativa. Entretanto, não é por isso que essa dimensão não 

deva receber a sua devida relevância formativa. 

O empenho pela melhoria da qualidade da educação escolar também passa pelo 

tomada de consciência dos licenciandos de que formação humana é o bem intrínseco e que o 

profissional responsável por essa atividade é o professor. Aprender conteúdos e técnicas de 

ensino é importante para a melhoria da aprendizagem escolar, mas é insuficiente se o 

candidato à docência não compreender o sentido ético de sua profissão. Conforme 

supramencionado, o bem supremo não pode ser desejado ou usado como meio para obter 

outra coisa. Neste sentido ético, a educação não é um meio para formar profissionais para o 

mercado ou cidadãos a serviço do Estado, nem o empenho pedagógico do professor deve se 

restringir a melhoria das estatísticas da avalição dos sistemas de ensino. Nesta perspectiva 

abrangente, o compromisso do professor pela busca da excelência da educação e do 

desenvolvimento pleno dos seus educando tem uma finalidade na própria ação pedagógica, 

isto é, a promoção da qualidade de vida.  

E no caso da formação do licenciando, entre outros aspectos, ter um conceito 

abrangente de qualidade de vida como horizonte implica na autonomia e responsabilidade de 

autodeterminar seu próprio projeto de ser professor. Deste modo, o que é determinante no 

processo formativo do acadêmico não é uma finalidade externa do seu agir como estudante, 

mas a construção de um horizonte de sentidos orientadores para a conduta responsável como 

educador. Construção que se realiza permanentemente na articulação de um conjunto de fins 

intermediários e de ações intrinsicamente virtuosas. Estas são manifestações da liberdade de 

escolher o próprio bem, a cada ação e no conjunto das ações que constitui o sentido da 

existência. Uma característica apresentada por Aristóteles sobre o bem supremo é que ele é 

contínuo e duradouro. Nesse sentido, não poder ser compreendido como bem estar ou 



 

 

felicidade como experiência momentânea e resultado de controle externo. Também não é algo 

que se conquista apenas no final da vida, mas a cada ação quando bem realizada, pois no seu 

conjunto é o que se denomina de autorrealização.   

 

 

Considerações finais.  

 

Pelo exposto, procurou-se tematizar a qualidade de vida numa perspectiva ética, 

dialogando com as contribuições do conceito de bem supremo de Aristóteles, e sobre seus 

desdobramentos para a formação docente de qualidade. Pensar na qualidade de vida implica 

refletir sobre os atuais desafios da formação social e humana, período de enorme poder de 

intervenção do homem sobre a biosfera planetária, e implica também, como condição prévia, 

em uma formação ética dos profissionais da educação.  

Uma educação que promova a qualidade de vida implica em uma escola de qualidade 

e de professores com boa formação inicial e continuada. O processo de reforma educacional, 

desencadeadas na década de 1990, tem buscado a melhoria da prática técnica de ensino e das 

estatísticas da avaliação escolar, mas é preciso também melhoria da prática no sentido da 

ética. Então, procurou-se na concepção de práxis de Aristóteles a demarcação criteriosa do 

campo da ação moral, racionalidade que tem a finalidade na ação mesma, e neste âmbito de 

conhecimento, o conceito de bem supremo como fim norteador do projeto de formação 

humana, evitando assim de pensar a qualidade de vida restrita apenas ao procedimento de 

resultados e controles externos. E no caso da formação docente, evitar a concepção de 

qualidade da educação restrita à melhoria da eficiência da técnica de ensino e de sua 

burocratização de controle, tendo em vista que a qualidade também está relacionada ao 

projeto consciente de ser professor.     
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