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RESUMO 

Introdução: O termo felicidade é um dos mais usados para representar emoções, 

momentos que trazem alegria e animação. Na Grécia antiga, o termo felicidade tinha 

um sentido diferente, sendo tal palavra analisada por um filósofo denominado 

Democritus. A teoria de Democritus ser deixada surgiram os filósofos Sócrates, Platão 

e Aristóteles, que vieram com a imposição de que, na realidade o que trazia realmente 

a felicidade era a posse de uma grande quantidade de bens. 

Objetivo: Avaliação do grau de felicidade dos alunos da Faculdade Peruíbe nos 

cursos de Ed. Física e Enfermagem. 

Metodologia:Este estudo consiste em uma pesquisa de corte transversal que 

busca identificar o perfil dos alunos da Faculdade Peruíbe quanto aos níveis de 

felicidade. 

Resultado: Este estudo encontra-se em fase de tabulação de dados e análise de 

resultados. 

Palavras-chave: “felicidade”, “qualidade de vida”, “alunos”, “faculdade”, 

“questionário Oxford”. 

INTRODUÇÃO 

   O termo felicidade é um dos mais usados para representar emoções, 

momentos que trazem alegria e animação, pode-se dizer que, atualmente ele é  

usado de forma incorreta, em momentos em que poderia ser utilizado outro adjetivo 

para expor a alegria que tal momento proporcionou a pessoa. (RIBEIRO, 2012) 

Na Grécia antiga, o termo felicidade tinha um sentido diferente, sendo tal 

palavra analisada por um filósofo denominado Democritus, para ele a felicidade era 

algo que ia muito além do sentido de possuir bens, se sentir realmente bem ia mais 

além do que ter algum objeto inestimável, mas sim que esta vinha de uma vida feliz 

que proporciona prazer àquele que a possui, mas sim da forma como reagia às 

circunstâncias. (RIBEIRO, 2012) 

A teoria de Democritus ser deixada surgiram os filósofos Sócrates, Platão 

e Aristóteles, que vieram com a imposição de que, na realidade o que trazia realmente 

a felicidade era a posse de uma grande quantidade de bens. No livro “O banquete”, 

escrito pelo filósofo Platão, há uma forma diferenciada de expor a felicidade, onde tal 

é relacionado ao amor, principalmente ao amor platônico,que obteve tal significado 

devido a história. (PLATÃO, 385-380 a.C. )  



 

 

Um estudo realizado na Universidade de Harvard, localizada em 

Massachusetts, provou que, uma grande quantia dos alunos que realizavam suas 

graduações ali, não tinham um alto índice de felicidade, mesmo levando em 

consideração o status presente em onde estudavam, que, segundo o autor, parecia 

de certa forma com Hogwarts, uma escola presente dentro da obra ficcional de J.K. 

Rowling. (ARCHOR, 2010) 

Atualmente há um problema que circula por todo o mundo, onde tudo é 

realizado a base de uma moeda de troca, assim como antigamente os trabalhadores 

ganhavam como pagamento uma quantia de sal, que era realmente um artigo de luxo 

naquela época, nos tempos de hoje, o dinheiro, seja ele rubias peso, real e, sobretudo, 

o dólar e o euro, são moedas de troca com a maior utilidade, onde tudo o que for 

adquirido necessita disso. Por mais que muitas pessoas digam que o dinheiro traz 

felicidade, há muitos argumentos que sobrepõem essa hipótese, como o fato de que 

quanto maior o PIB (Produto Interno Bruto) e mais elevada a classe social, maior o 

índice de suicídios. (VALENTIM, 2014) 

O PIB, também conhecido como Produto Interno Bruto é a medida que 

soma o capital, os bens e riquezas relacionadas a dinheiro em um país. Atualmente 

em primeiro lugar se encontra a China com 23.120 bilhões de dólares, seguido por 

Estados Unidos e Índia, com 19.360 bilhões e 9.447 bilhões de dólares, 

respectivamente. O Brasil se encaixa em oitavo lugar com 3.219 bilhões de dólares 

em riquezas não naturais presentes no país. Foi em uma dessas avaliações em que 

um pequeno país localizado no sul da Ásia, no extremo leste do Himalaia, chamado 

Butão teve uma atitude diferenciada, por ser um dos últimos países na classificação 

do PIB e descontente com tal situação, o rei Jigme Singye Wangchuck (Quarto Rei 

Dragão) teve uma iniciativa de propor a aqueles que se interessassem uma nova 

classificação para “julgar” um país, e foi aí que surgiu um novo indicador, o FIB, siglas 

para: Felicidade Interna Bruta. Diferente do PIB, o FIB visa uma avaliação 

diferenciada, longe das características relacionadas a fatores 

sociais,socioeconômicos ou materiais, mas sim, medir a real felicidade da pessoa sem 

levar em consideração bens ou riquezas, como o próprio nome diz, visa avaliar apenas 

a felicidade bruta. (VALENTIM, 2014) 

O FIB foi criado com base em nove pilares principais para que este pudesse 

ser o mais fidedigno possível nas avaliações que fossem efetuadas, esses pilares 

consistiam em: integridade psicológica, saúde, educação, diversidade cultural, bom 



 

 

governo, vitalidade comunitária, diversidade ecológica e resiliência, uso do tempo e 

padrão de vida, sendo esses, em suas concepções as bases para que haja uma real 

felicidade, ou não. (VALENTIM, 2014) 

 

OBJETIVO 

Avaliação do grau de felicidade dos alunos da Faculdade Peruíbe nos 

cursos de Ed. Física e Enfermagem.   

METODOLOGIA 

Este estudo consiste em uma pesquisa de corte transversal que busca 

identificar o perfil dos alunos da Faculdade Peruíbe quanto aos níveis de felicidade. 

Os alunos serão avaliados com os seguintes instrumentos: Questionários de dados 

sociodemográficos, Questionário de Felicidade de Oxford e Escala de Felicidade 

Subjetiva. Através de estatística será realizado um estudo quantitativo dividido em 

dois grupos, educação física e enfermagem, sendo comparados em relação ao grau 

de felicidade. Estima-se avaliar pelo menos 30 anos de cada curso, com idade entre 

18 a 45 anos.  

 

RESULTADOS 

Este estudo encontra-se em fase de tabulação de dados e análise de 

resultados. 
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