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RESUMO 

 

 O trabalho, A percepção de felicidade dos professores da Escola Municipal 
Presidente Kennedy – Caruaru – PE vincula-se à Linha de Pesquisa em Teoria e 
História da Educação do curso de mestrado em Educação da Universidade Federal de 
Pernambuco. O estudo sobre a felicidade humana e sua relação com a escola, buscou 
identificar as opiniões dos professores do Ensino Fundamental II da Escola Municipal 
Presidente Kennedy sobre sua concepção e percepção de felicidade e a contribuição da 
escola para a conquista da felicidade humana. Diante da inexistência de um conceito 
único e universal de felicidade procuramos nos autores e filósofos reflexões acerca das 
suas concepções sobre o assunto, adotando o Cristianismo como referência histórica, 
respeitando a evolução do pensamento presente na sociedade através das mudanças 
ocorridas tanto socialmente quanto espiritualmente. Através das entrevistas tornou-se 
possível a coleta de dados, seguindo os objetivos da pesquisa. O capítulo referente à 
análise das entrevistas foi dividido da seguinte forma: 1. O que é felicidade; 2. Escola e 
felicidade: existe relação?; 3. A Contribuição da escola para a conquista da felicidade. A 
redação do relatório contemplou elementos considerados relevantes para a discussão 
dispondo de dados suficientes para sua execução. Ao final das reflexões entendemos 
que a felicidade diante de parte da sua história que conseguimos abordar apresenta-se 
como objetivo de todas as atitudes humanas e este ponto de vista é defendido desde o 
período Socrático até os dias atuais, o que pode divergir são os elementos constituintes e 
os meios e formas de aproximar-se dela. Finalizando a pesquisa identificamos que a 
forma de procurar a felicidade diverge entre os seres humanos pelo fato, dentre outros, 
de ter acesso à educação escolar, assim sendo, o maior objetivo da vida, desde a 
antiguidade, pode ser modificado conforme seu contato com a escola e o conhecimento. 
  
Palavras-chave: Felicidade. Educação. Professores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 

The paper, Perceived happiness of the teachers of the School Hall President Kennedy - 
Caruaru - PE binds to the Line of Research in Theory and History of Education Master's 
degree in Education, Federal University of Pernambuco. The study of human happiness 
and its relationship with the school, sought to identify the opinions of teachers of 
Primary School II Municipal President Kennedy about his conception and perception of 
happiness and the school contribution to the achievement of human happiness. Due to 
the lack of a single, universal concept of happiness we seek to authors and philosophers 
thinking about their views on the subject, adopting Christianity as a historical reference, 
respecting the evolution of thought in this society through changes both socially and 
spiritually. Through interviews it became possible to collect data, following the research 
objectives. The chapter on analysis of interviews was divided as follows: 1. What is 
happiness, 2. School and happiness: there is a relationship? 3. The school's contribution 
to the achievement of happiness. The drafting of the report included information 
considered relevant to the discussion providing sufficient data for its 
implementation. At the end of the reflections on the happiness we feel that part of your 
story that we can deal comes as the goal of all human attitudes and this view is defended 
from the Socratic period until today, what are the elements may differconstituents and 
the means and ways to approach it.  Finalizing the research identified that the way to 
seek happiness differs between humans because, among other things, to have access to 
school education, thus, the highest goal of life since ancient times, can be modified as 
your contact school and knowledge. 

Keywords: Happiness. Education. Teachers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A felicidade procurada nos dias de hoje difere em alguns aspectos em relação a 

que era defendida por filósofos da antiguidade. A educação escolar, também. O que não 

difere é o objetivo do ser humano ao longo deste vasto espaço de tempo: todos querem 

conquistar a felicidade.  

 Na perspectiva de encontrar o que é preciso na sociedade atual para conseguir 

aproximar-se da felicidade, ficamos diante de um fator considerado imprescindível na 

formação dos homens e mulheres: a escola. Afinal, passamos, ou pelo menos 

deveríamos passar, parte de nossa vida dedicada a ela.  

 A confluência entre os temas felicidade e escola coloca-se justamente nessa 

interseção entre o objetivo final de cada ser humano e o objetivo de tantos anos de 

dedicação. Desta forma, a dissertação perspectiva abordar a história da felicidade e a 

importância da escola na busca deste sentimento. Partimos da seguinte hipótese: a 

escola contribui para a felicidade a partir do momento que nossa concepção de 

felicidade inclua a escola. 

 Ao nos depararmos com a inexistência de um conceito único e universal de 

felicidade, o presente estudo tem por objetivo analisar as diferentes concepções, desde o 

período Socrático, tratado por muitos pesquisadores como o início da reflexão filosófica 

acerca da felicidade, até os dias atuais, bem como identificar o papel que a escola exerce 

nesta busca pelo maior objetivo da humanidade.  

 Com tal propósito, buscamos algumas reflexões acerca da história da felicidade 

durante o primeiro capítulo. Para facilitar todo o percurso utilizado, adotamos o 

cristianismo como referência histórica e, desta forma, dividimos a escolha dos filósofos 

entre os que defenderam suas concepções antes de Cristo e depois de Cristo, tendo 

também a análise da felicidade segundo o Cristianismo.  

 Para o período anterior ao nascimento de Cristo nos reportamos inicialmente aos 

ensinamentos de Sócrates, focalizando sua defesa pela importância em conhecer a si 

mesmo para conseguir aproximar-se da felicidade. Analisamos também as 

considerações de Aristóteles acerca das virtudes como o caminho para alcançar a 

felicidade. 

 Adotando uma abordagem materialista, identificamos ainda neste período, duas 

correntes filosóficas sobre o assunto. O Epicurismo, representado por Epicuro, tendo a 
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busca pelo prazer como o caminho para chegar à felicidade; e o Estoicismo aqui 

representado por Epicteto, que discute  a felicidade através do entendimento acerca dos 

desejos e das vontades. 

 Analisando a felicidade por uma perspectiva cristã, procuramos identificar onde 

os seres humanos poderiam encontrá-la. Esta abordagem traz reflexões acerca do reino 

do céu, considerado pelos cristãos como o local onde a felicidade seria vivenciada 

plenamente. 

 Para a discussão sobre a felicidade depois de Cristo, o século XVIII foi 

escolhido por caracterizar um período marcado por uma nova busca pela felicidade 

apoiada nos ideais de progresso e bem-estar. As considerações de Schopenhauer  e 

Russell, filósofos do século XIX e XX respectivamente, contribuíram para entendermos 

as diferentes visões sobre a felicidade neste período. 

 Encontramos nos livros de Comte-Sponville, Delumeau e Farge (2006) e Bosch 

(1998) inspiração para aprofundarmos este tema respeitando o contexto histórico  

presente em cada período estabelecido para a análise das concepções de felicidade 

defendidas pelos filósofos. 

 Ao tratarmos da felicidade no século XXI procuramos abordar alguns dos fatores 

que passam a interferir nas discussões acerca deste tema. É neste sentido que utilizando 

as considerações de Giannetti (2002), procuramos no Journal of Happiness Studies 

algumas das pesquisas mais recentes sobre o assunto, a fim de entendermos melhor os 

novos elementos integrantes para a busca da felicidade. 

 Sobre as questões referentes à concepção de felicidade, abordamos diferentes 

pontos de vista ao longo da história, entretanto, não tivemos a pretensão de encontrar a 

certa ou a errada, nem tentar descobrir quem é feliz ou infeliz, apenas contribuímos para 

o aprofundamento da reflexão sobre o problema apresentado. 

 O fato de termos proposto refletir sobre a felicidade nos dias de hoje é ainda 

discutido neste capítulo. Utilizando as contribuições de Severino (1996 e 2007), Aranha 

e Martins (2003), Bosch (1998), Giannetti (2002) e Comte-Sponville, Delumeau e Farge 

(2006), buscamos identificar como a filosofia poderia estar presente na vida dos seres 

humanos, bem como a reflexão acerca do sentimento considerado o objetivo final de 

todos.  

 Neste contexto, procuramos mobilizar também discussões que envolvem a 

educação escolar voltada para a preocupação com a formação dos valores humanos e 
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desta forma realizamos a convergência entre as temáticas felicidade e escola, através 

dos estudos de Sampaio (2007) e Hourdakis (2001). 

 No capítulo II apresentamos a metodologia utilizada para a pesquisa. Tal 

discussão torna-se necessária, pois a escolha do método contribui para o melhor 

aproveitamento científico da pesquisa. Procuramos abordar no enfoque metodológico o 

tipo de pesquisa que será realizada, bem como o delineamento adotado no processo de 

coleta de dados. 

 A pesquisa foi realizada junto aos professores do Ensino Fundamental II da 

Escola Municipal Presidente Kennedy, localizada na cidade de Caruaru, no estado de 

Pernambuco. Com isso, procuramos apresentar quais os sujeitos da pesquisa, e por que 

foram escolhidos, como também um pouco da história desta escola a fim de 

conhecermos melhor o grupo em questão. 

 Destacamos, também neste capítulo, os instrumentos utilizados na pesquisa, bem 

como os procedimentos adotados durante a coleta de dados. Para a análise dos dados 

buscamos em Gil (1996), Severino (1996) e Bogdan e Biklen (1994), como realizar esta 

etapa da pesquisa de forma coerente e responsável.  

 No capítulo III apresentamos o resultado da nossa coleta de dados. 

Primeiramente buscamos identificar a concepção de felicidade defendida por cada 

professor atentando também para suas justificativas. Nosso interesse nesta resposta faz-

se necessária, pois não existe um conceito universal para tal sentimento, cada indivíduo 

tem o seu. Segundo Giannetti (2002) não é possível identificar um estado final para a 

felicidade. Desta forma, entendemos que esta é uma reflexão que não poderia faltar na 

discussão. Juntamente com esta parte da pesquisa, procuramos entender também como 

os professores percebem que estão felizes. 

 Outro aspecto abordado foi a relação entre a felicidade e a educação escolar. 

Inicialmente discutimos sobre a profissão de educador, identificando desde quando 

exercem tal ofício, bem como porque o escolheram e se estão satisfeitos com ele. 

Posteriormente, tratamos de perguntar a respeito da importância da escola para o ser 

humano, a fim de aprofundarmos a discussão a respeito da interferência desta no 

sentimento de felicidade dos homens e mulheres. 

 Finalmente, concluímos este capítulo refletindo sobre a contribuição da escola 

para a conquista da felicidade, uma vez que, identificamos durante a realização das 
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entrevistas, as considerações dos professores a respeito da escola como algo que pode 

interferir na forma de analisar a felicidade. 

 Durante todo o trabalho, tentamos refletir sobre como a escola poderia intervir 

no sentimento de felicidade dos seres humanos. Entendemos que se trata de um assunto 

subjetivo e polêmico, no que se refere à felicidade. Entretanto, acreditamos que mesmo 

diante de nossas limitações, nos esforçamos para contribuir com a temática.   
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2 AS MÚLTIPLAS FACES DO CONCEITO DE FELICIDADE    

 

2.1 UM PASSEIO PELA HISTÓRIA DA FELICIDADE 

Quando nos propomos a investigar sobre um determinado objeto, sabemos da 

necessidade de contextualizá-lo dentro da temática a fim de esclarecermos a 

problemática. Por isso, entendemos que para iniciar nossa discussão, torna-se 

imprescindível abordarmos algumas das principais questões acerca da felicidade com o 

objetivo principal de identificar as múltiplas considerações sobre seu conceito ao longo 

de parte da história da humanidade. 

Para isso, dividimos o período estudado tomando como referência o Cristianismo, 

pois, acreditamos ser este um dos acontecimentos que marcam profundamente as 

mudanças na concepção de felicidade da sociedade em geral isto porque, segundo os 

autores analisados, este sentimento está profundamente ligado ao estado de espírito do 

ser humano, e, desta forma, sabendo que a possibilidade da existência do Deus supremo 

e criador de todas as criaturas que habitam este mundo, implica a promessa da 

felicidade eterna no plano espiritual, esta relação entre felicidade e cristianismo passa a 

ser relevante para o desenvolvimento da pesquisa. 

Diante disto, a estratégia de abordagem do objeto de estudo será realizada através 

de investigações específicas correspondentes a parte do período compreendido antes e 

depois do surgimento do Cristianismo, bem como as considerações para os seguidores 

de Cristo. 

 

2.1.1 Felicidade Antes de Cristo 

Podemos nos indagar sobre o surgimento da felicidade na história da humanidade, a 

partir do momento em que questionamos o objetivo principal da vida humana desde sua 

origem, pois, partimos do pressuposto que todos desejam ser felizes e que este 

sentimento sempre foi objeto de busca dos seres-humanos. Sendo assim, quando surgiu 

a felicidade? Quem a criou? Os filósofos? Essas e outras perguntas aparecem com 

freqüência nos momentos antecedentes a este tipo de discussão.  

Desta forma, Comte-Sponville (2006, p.19)  defende que a felicidade precedeu o 

surgimento da filosofia, pois, “[...] já existiam pessoas felizes e infelizes muito antes 

que os filósofos refletissem sobre o tema”.  Porém, podemos afirmar que através da 

filosofia começamos a pensar sobre as questões a cerca da felicidade,  procurando tornar 
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possível sua conquista, isto porque, o próprio significado da palavra filosofia quer dizer 

em grego, segundo Bosch (1998, p.17), “amor pela sabedoria” e assim o autor 

complementa que a “sabedoria, em seu sentido original nada mais é senão o método da 

felicidade” e, continuando com este raciocínio, o filósofo seria então o responsável em 

descobrir os caminhos que nos levam à felicidade. 

Entretanto Comte-Sponville deixa claro que a filosofia também apresenta outros 

objetos de reflexão quando se depara com a preocupação em se pensar sobre o homem, 

contudo a felicidade é “um tema inevitável para qualquer tipo de reflexão filosófica que 

se pretenda quase completa e coerente” (2006, p.22).  Diante disto entendemos a prática 

filosófica como uma reflexão a cerca de certos saberes que se apresentam na vida dos 

seres humanos e assim a felicidade aparece como ponto fundamental. 

Porém, desde quando se passou a pensar sobre a felicidade como sendo o 

principal objeto da filosofia e objetivo do homem? Segundo Bosch “já houve em nossa 

civilização uma cultura que atribuíra como meta à existência humana a felicidade 

pessoal, na Grécia [...]” (1998, p.35).  Para Comte-Sponville “na verdade, o século V 

antes de Cristo constitui um momento particular no qual se efetivou a ‘revolução 

socrática’ [...]” (2006, p.19). 

Sócrates nasceu em Atenas no ano de 469 a.C. e se constituiu como o primeiro 

filósofo da felicidade, já que os filósofos pré-socráticos, como afirma Comte-Sponville 

(2006, p.20), se preocupavam com a natureza e com o ser. 

Percebemos em Sócrates a preocupação em ensinar aos atenienses a importância 

das atitudes virtuosas, visto que ele as considerava o caminho para se chegar à 

felicidade, e em seus diálogos utilizava-se da maiêutica ou parturição das idéias1 como 

método, pois assim, “a meta seria não o assunto em discussão, mas a própria alma2 do 

interlocutor, assim, por meio do debate seria levada a tomar consciência de sua real 

situação, depois que se reconhecesse povoada de conceitos mal formulados e obscuros” 

(Pessanha, 1987, p.XVIII). O filósofo Xenofonte, em “Ditos e Feitos Memoráveis de 

Sócrates”, durante o capítulo II, afirma que “Sócrates era para seus discípulos modelo 

                                                            
1 Sócrates utilizou este termo, pois, ajudava as pessoas a conceber suas próprias idéias, fato semelhante à 
atividade que sua mãe, Fenareta,  desenvolvia, ajudando as mulheres na hora do parto.   

2 Sócrates concebia a alma como “sede da consciência normal e do caráter, a alma que no cotidiano de 
cada um é aquela realidade interior que se manifesta mediante palavras e ações, podendo ter 
conhecimento ou ignorância, bondade ou maldade” (Cf.  PESSANHA, 1998, p.XXI). 
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vivo de virtuosidade e que lhes administrava as mais belas lições acerca da virtude e o 

mais que ao homem concerne” ( Apud PESSANHA, 1987, p.38). 

Analisando estas mesmas notas, visto que Sócrates nada deixou por escrito, 

devemos nos reportar aos textos deixados por seus contemporâneos, encontramos parte 

de seus ensinamentos acerca das virtudes, pois, “longe de ater-se à beleza do corpo, só 

se prendia às almas virtuosas3” (XENOFONTE, 1987, p.133). 

O fundamento da filosofia Socrática, que segundo Pessanha (Apud,1987, p.XX), 

centralizou-se no preceito “Conhece-te a ti mesmo”, teria como missão “ajudar os 

homens a se voltarem para o conhecimento de si mesmos, para o desbravamento da 

própria subjetividade, tentando a conquista da própria alma” (PESSANHA, 1987, 

p.XV). Complementando este pensamento, Comte-Sponville afirma que assim, “a 

filosofia volta a focalizar a questão do homem e, com isso, a determinação de alcançar a 

felicidade” (2006, p.20). 

Tomando como exemplo o capítulo II do Livro IV dos escritos de Xenofonte, 

podemos observar um diálogo entre Sócrates e Eutidemo, a respeito das pessoas que se 

diziam muito sábias devido à educação que recebera. Durante a conversa Sócrates 

mostra que a partir do momento que o homem se conhece profundamente, torna-se feliz, 

pois, assim identifica suas reais necessidades. Desta forma, o filósofo ensina:  

 

Os que se conhecem a si mesmos sabem o que lhes é útil e distinguem 
o que podem  do que não podem fazer. Realizando o que está em seu 
poder, obtêm o necessário e vivem felizes. Abstendo-se do que vai 
além de suas forças não resvalam no erro e esquivam o insucesso. 
Enfim, estando em melhores condições de julgar os homens, podem, 
empregando-os proveitosamente, angariar grandes bens e poupar 
grandes males (XENOFONTE, 1987, p 139). 
 

 
Ainda neste mesmo diálogo Sócrates deixa claro que a felicidade é um bem e 

por isso, devemos ter cuidado para não confundir beleza, riqueza e força, por exemplo, 

como seu constituinte. Como nos diz Comte-Sponville, para o filósofo “a vida boa é, 

simultaneamente, a vida mais feliz e a mais virtuosa” (2006, p.22). 

                                                            
3 Neste sentido a virtude, chamada aretê, tem um significado estritamente moral, sendo considerado uma 
conquista, “resultado do esforço e do trabalho enobrecedor de qualquer homem” (Cf. PESSANHA , 1998, 
p.XX).  
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Acreditando nestes ensinamentos, Aristóteles constrói sua filosofia pautada na 

importância das virtudes para conquista da felicidade. Nascido em 384 a.C. em Estagira, 

Macedônia, Aristóteles foi discípulo de Platão, que por sua vez o foi de Sócrates.  

Para a teoria de Aristóteles existe um bem para onde todas as nossas ações 

tenderiam, ou seja, a finalidade de todos os nossos atos. Daí sua preocupação em 

investigar tal fato, visto que este conhecimento teria grande importância para os 

homens. O filósofo considera que este bem pertence às ciências políticas, pois, teria 

como finalidade o bem humano e assim,  

ainda que esse fim seja o mesmo para o indivíduo e para a cidade-
Estado, o fim desta última parece ser algo maior e mais completo, 
seja a atingir, seja a preservar; e embora seja desejável atingir esse 
fim para um indivíduo só, é mais nobre e mais divino alcançá-lo para 
uma nação ou para as cidades-Estados  (ARISTÓTELES, 2005 p18). 

 

 Assim o autor considera a felicidade como sendo o “bem” e confirma dizendo 

que “tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem que esse bem supremo é 

a felicidade e consideram que o bem viver e o bem agir equivalem a ser feliz”( p.19). 

Desta forma, vendo a felicidade como o bem em si, podemos entendê-lo como sendo a 

finalidade de nossas ações, pois, se “existe uma finalidade visada em tudo que fazemos, 

tal finalidade será o bem atingível pela ação, e se há mais de uma, serão os bens 

atingíveis por meio dela” (ARISTÓTELES, 2005, p.25). 

 Seguindo este pensamento, a felicidade é considerada absoluta e incondicional, 

pois, “é sempre desejável em si mesmo e nunca no interesse de outra coisa” 

(ARISTÓTELES, 2005, p.25), diferente das virtudes, como o prazer e a honra, que 

buscamos visando à felicidade. Aristóteles adiciona também a característica de auto-

suficiência, “assim a felicidade é algo absoluto e auto-suficiente e a finalidade da ação” 

(2005, p.26).  

As ações do cotidiano exercem um papel fundamental na concepção de 

Aristóteles, pois, segundo Bosch o filósofo afirma que “[...] o homem  é um ser vivo, 

necessariamente ativo; sua felicidade, se ele é capaz de ter acesso a ela, não pode 

consistir num estado passivo” (1998, p. 187). Os atos realizados pelos homens são 

cruciais para o sentimento de felicidade, visto que é através deles que direcionamos 
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nossa vida, para isso, quanto mais virtuosas forem nossas decisões, mais nos 

aproximaremos dele. 

 Para o filósofo a virtude se dividiria, de acordo com as subdivisões da alma, que 

seriam as Intelectuais ou Dianoéticas e as Morais ou Éticas. A razão em si possibilitaria 

o desenvolvimento das primeiras e se dividiria em três partes: sabedoria filosófica, 

compreensão e sabedoria prática. As virtudes morais ou éticas estariam presentes na 

parte racional da alma onde temos a influência da irracionalidade, ou seja, seriam 

nossos impulsos, apetites e desejos. Desta forma, atentando para as duas espécies de 

virtude, a intelectual e a moral, como poderíamos alcançá-las? Aristóteles afirma que “a 

primeira deve, em grande parte, sua geração e crescimento ao ensino, e por isso requer 

experiências e tempo; ao passo que a virtude moral é adquirida em resultado do hábito” 

(2005, p.40). 

 Assim as virtudes nos são apresentadas, porém, precisamos criar o hábito de 

utilizá-las para podermos nos aperfeiçoar. Por exemplo, só nos tornamos justos se 

praticarmos diariamente atos justos. Aristóteles também nos explica como devemos 

vivenciar as virtudes, pois “está na natureza das virtudes o serem destruídas pela 

deficiência e pelo excesso” ( p.42). Por exemplo, se nos preocupamos com nossa saúde 

não podemos praticar exercícios físicos em excesso e nem podemos deixar de praticá-

los. O próprio filósofo utiliza este exemplo “porque para explicar as coisas invisíveis, 

devemos recorrer à evidência das coisas sensíveis” (ARISTÓTELES, p.42). O que 

podemos concluir deste pensamento é que nossas virtudes são preservadas pela 

mediania, ou seja, devemos sempre procurar o meio-termo e fugir dos excessos e 

deficiências. 

 Outros fatores que interferem nas virtudes são o prazer e a dor, pois, sempre 

tentamos fugir do sofrimento e buscando o prazer. Porém para conseguirmos isso, nem 

sempre realizamos atitudes virtuosas. Sobre isso ele diz que “a excelência moral 

relaciona-se com prazer e sofrimento; é por causa do prazer que praticamos más ações, 

e por causa do sofrimento que deixamos de praticar ações nobres” ( p.43). Sobre isto 

Bosch afirma, baseado em Aristóteles, que,  

a felicidade reside no sentimento de que eu estou avançando na 
direção certa, que obro para o bem, que desenvolvo meu ser em 
conformidade com sua essência. Às vezes o prazer vem juntar-se a 
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isso, quando minha atividade rende algum sucesso, mas é apenas um 
acompanhamento, não é nem o objetivo da ação nem o componente 
essencial da felicidade (BOSCH, 1998, p.191). 

 

 Podemos concluir, até o exposto, que as disposições da alma que influenciam as 

nossas ações são três: o excesso, a deficiência e a mediania. Porém o autor reconhece a 

dificuldade de nos mantermos sempre no meio-termo. Ele considera que “dos dois 

extremos, um é mais errôneo e o outro menos” (ARISTÓTELES, 2005, p.54), então o 

que devemos fazer é “inclinar-nos no sentido do excesso e outras vezes no sentido da 

falta, pois, assim chegaremos mais facilmente ao meio-termo e ao que é certo” (p.55). 

 Reunindo todos estes aspectos referentes à virtude, passamos a entender o que 

Aristóteles diz quando defende que só praticando atos justos nos tornamos pessoas 

justas. Tudo depende de nós, escolhemos e deliberamos voluntariamente os meios que 

devemos seguir, se queremos ser bons ou maus. Tudo depende da nossa vontade e da 

prática diária na busca do meio-termo das nossas disposições de caráter.  

  Enfim, a felicidade não está somente no divertimento, pois, não nos esforçamos 

tanto somente para este fim. É importante para relaxarmos e nos prepararmos para 

continuar nossa atividade além disso, está presente nas atividades virtuosas. Porém, o 

homem também sente necessidade de bens exteriores, na medida em que nos 

alimentamos e precisamos estar saudáveis e bem cuidados. Entretanto não precisamos 

ser milionários para sermos felizes, podemos praticar ações nobres sem riquezas, “pois, 

a vida das pessoas que agem em conformidade com a virtude será feliz”(p.233).  

Portanto, a felicidade dependeria de nossas decisões e atos de acordo com a 

virtude, mas também os bens materiais aparecem como pontos importantes para esta 

análise e com eles surgem os desejos. Segundo Comte- Sponville,   

 

também para Aristóteles, a sabedoria é uma arte de viver feliz: ele 
considera, porém, que em nossa felicidade há elementos que não 
dependem de nós. Com certeza, para ser feliz, devo ser virtuoso, livre 
e capaz de ‘conduzir minha própria vida’, mas, para isso, preciso não 
viver na miséria ou na desonra, preciso ter amigos, gozar de boa saúde 
e que  minha pátria não viva sob opressão ou em guerra civil. Tudo 
isso não depende de mim, ou depende apenas parcialmente (COMTE-
SPONVILLE et al, 2006, p.37). 
 

 

 Com efeito, na perspectiva aristotélica, encontramos reflexões envolvendo o ser 
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humano em si, salientando a importância de estar sempre buscando melhorar sua 

relação com os outros, e também a preocupação em discutir sobre o papel que os bens 

materiais exercem sobre a felicidade. 

Como conclusão da filosofia defendida por Aristóteles, entendemos que para 

tornarmos pessoas dignas e felizes precisamos de determinadas atitudes consideradas 

nobres e assim, exercitá-las conosco e com os outros, repudiando todo o excesso e toda 

deficiência, que são consideradas condenáveis, buscando adequar-se sempre ao meio 

termo, que é louvável e digno de estima. Porém, isso não é fácil, devemos ser educados 

à praticar atos justos e nobres, de forma que ao atingirmos esses objetivos estaremos 

mais próximos de alcançar a felicidade.  

Seguindo com nossa linha histórica, observamos que a nova fase da filosofia 

iniciada por Sócrates, fez surgir  

 

algumas correntes filosóficas: o caminho real do idealismo 
(representado por Platão, Aristóteles e Plotino), assim como duas 
escolas um pouco mais tardias, ambas materialistas, mesmo que num 
sentido diferente, representadas pelo epicurismo e pelo estoicismo 
(COMTE-SPONVILLE et al, 2006, p.23). 

. 

Epicuro, nasceu em 341 a. C., em uma ilha grega chamada Samos, e sua filosofia 

caracterizou-se por ser hedonista e eudemonista, ou seja, “o prazer é o princípio de todo  

bem, mas o que buscamos acima de tudo é a felicidade” (COMTE-SPONVILLE et al, 

2006, p.27).  Porém, dentro das possibilidades de prazer, o filósofo deixa claro a 

importância de não desejar o que não é natural nem necessário. 

Em a “Carta sobre a felicidade” endereçada a Meneceu, Epicuro trata sobre a 

“conduta humana tendo em vistas alcançar a tão almejada ‘saúde de espírito’,” 

(LORENCINI, A.; CARRATORE, E. D.,  in  EPICURO 2002, p.14)  contrariando os 

que pensam a filosofia de Epicuro como sendo a busca e o desejo desenfreado por 

prazeres mundanos. 

Nesta obra, Epicuro trata primeiramente sobre a importância da filosofia, 

estimulando jovens e velhos a praticá-la e afirmando sua utilidade para ambos, pois, 

defende que seu exercício tem por meta “[...] tornar feliz o homem que a pratica” 

(LORENCINI, A.; CARRATORE, E. D.,  in  EPICURO 2002, p.14).   

Durante toda a carta, Epicuro explica como se tornar feliz e afirma que os 

elementos de seus ensinamentos são fundamentais para conseguir este objetivo. Assim, 
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inicialmente, o filósofo defende a existência dos deuses como entes imortais e bem 

aventurados e, desta forma, diz que não devemos atribuir a eles “[...] nada que seja 

incompatível com a sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança [...]” 

(EPICURO, 2002, p.25). 

Prosseguindo a discussão, Epicuro trata sobre a morte, mais especificamente o 

medo que temos dela, e sobre isto ensina: “acostuma-te à idéia de que a morte para nós 

não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é 

justamente a privação das sensações” (2002, p.27). Com isso, ensina que não devemos 

nos preocupar com a morte, pois, sendo ela a mais terrível de todos os males, não pode 

nos proporcionar nenhuma sensação, nem dor, nem prazer. 

Podemos afirmar, portanto, que a idéia de Epicuro sobre a morte tem 

importância para o entendimento de sua filosofia, pois, segundo Comte-Sponville  ele 

defendia que “enquanto não conseguirmos superar esse medo, não poderemos ser 

felizes: a única maneira de superá-lo é compreender que a morte não representa nada 

para nós e, por isso, não devemos temê-la” (2006, p.30).  Entendendo isto, Epicuro 

defende que o ser humano deixa de preocupar-se com a morte e passa a desejar viver 

bem.     

Desta forma, a filosofia epicurista apresenta como ponto fundamental o 

entendimento acerca dos desejos. Sobre isto ele defende que,  

 

[...] dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis; 
dentre os naturais, há uns que são necessários e outros, apenas 
naturais; dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a 
felicidade, outros, para o bem-estar corporal, outros, ainda, para a 
própria vida (2002, p.35). 
 

 

A importância deste entendimento reside no fato de que devemos conhecer bem 

nossos desejos para assim sabermos escolher as melhores decisões, tendo como objetivo 

a vida feliz, pois, “[...] em razão desse fim praticamos todas as nossas ações, para nos 

afastarmos da dor e do medo” ( p.35). 

Para ele, estando assim satisfeitos com nossa vida, não mais sentiríamos 

necessidade da busca pelo prazer, visto que não teríamos mais ausências, e acreditando 

nisto ele afirma que “(...) o prazer é o início e o fim de uma vida feliz” (EPICURO, 

2002, p.37). Podemos dizer que nesta afirmação encontra-se um dos pontos mais 
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importantes para o entendimento de sua filosofia. A partir deste ponto, inicia-se a 

discussão sobre o prazer e sofrimento pois, partimos da idéia de que o prazer é sempre a 

melhor escolha. Porém, em certas ocasiões poderíamos preferir o sofrimento visando 

um prazer maior posterior à dor e por isso, “[...] convém, portanto, avaliar todos os 

prazeres e sofrimentos de acordo com o critério de benefícios e dos danos” (EPICURO, 

2002, p.39). 

 Dando seqüência a discussão, Epicuro deixa claro sua concepção de prazer como 

sendo a “[...] ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma” (2002, p.43). 

Assim, devemos ter conhecimento suficiente para saber escolher os prazeres que nos 

conduzem à felicidade, evitando a infelicidade. 

Contudo para tomar tais decisões, Epicuro defende a prudência como sendo o 

principal fator, pois, ela seria “[...] o princípio e o supremo-bem [...]; é dela que se 

originam todas as demais virtudes [...]” (2002 p.45). Epicuro também defende que as 

virtudes estão em extrema sintonia com a felicidade. 

Diante do exposto Epicuro nos leva a refletir em todos esses elementos que 

segundo ele, seriam necessários para uma vida feliz. Para Comte-Sponville, nesta carta 

Epicuro “constata: amamos a vida e aquele que insinua que seria melhor estar morto ou 

mesmo não ter nascido contradiz a si mesmo, enquanto não se suicida. Além de ser a 

arte de gozar a vida e a arte da felicidade, o epicurismo é antes de mais nada e sobretudo 

uma arte de viver” (2006, p.30).   

A outra escola materialista a qual nos referimos anteriormente, o Estoicismo, 

teve sua origem, segundo Bosch, “[...] na Grécia três séculos antes da nossa era (com, 

sucessivamente, Zenão de Cítio, Cleanto e Crisipo), difundiu-se sobretudo no Império 

Romano, em todas as classes da sociedade” (1998, p.106).  O pensamento estóico teve 

como seus maiores representantes Epicteto (50 – 130 d.C.) e Marco Aurélio (121 – 180 

d.C.). 

Podemos dizer que aparece como ponto fundamental da filosofia estóica, o 

entendimento acerca dos desejos e da vontade. Para eles, quando desejamos algo que 

não depende de nós, como, por exemplo, ganhar uma luta ou ser amado, nossa 

felicidade fica comprometida, uma vez que, para conseguirmos isso, temos que passar 

por várias circunstâncias da natureza. Desta forma, a verdadeira sabedoria estóica 

consistiria em “[...] limitar meus desejos ao que depende de mim, ao que estou certo de 

poder possuir e conservar” (Bosch, 1998, p.100). 
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Assim, a vontade aparece como o único desejo que depende de nós, ou seja, 

temos o poder absoluto sobre ela, só desejamos aquilo que temos vontade de obter, logo 

dispomos de toda liberdade para escolher o que queremos e o que não queremos. 

A partir daí podemos começar a entender onde se encontra a verdadeira 

felicidade para os estóicos, e sobre isso Comte-Sponville explica que se “[...] você só 

deseja o que depende de você, seu desejo será sempre satisfeito, uma vez que, por 

definição, só depende de você satisfazê-lo” (2006, p.32) e Bosch complementa:  “eis, 

portanto, o segredo da felicidade e da liberdade. Ele reside em pouca coisa: saber usar 

bem minha vontade, querer apenas o que eu tenho e o que me acontece. Noutras 

palavras, não desejar o que excede meu poder” (1998, p.100).   

Segundo a interpretação de Sharon Lebell (2000, p.87), Epicteto defendia que 

“sua felicidade depende de três coisas que estão todas sob seu poder: sua vontade, suas 

idéias a respeito do acontecimento em que está envolvido e o uso que você faz de suas 

idéias.” De fato entendemos a importância das vontades diante do sentimento de 

felicidade, uma vez que, o ser humano está sujeito a desejar coisas novas a cada 

momento da vida. 

Porém, poderíamos nos indagar sobre como desejar somente o que depende de 

nós e sobre os acontecimentos que não dependem da nossa vontade e interferem na 

nossa vida. Segundo Bosch para os estóicos nada é por acaso, cada acontecimento tem 

sua causa e por isso não adianta “[...] desejar outra coisa diferente do que advém ou 

revoltar-se contra o que é, pois tudo é necessário. Limitaríamos a tornar-nos inutilmente 

infelizes” (1998, p.104).             

Desta forma devemos aceitar os acontecimentos à medida que eles ocorrem e 

assim o destino assume um papel importante em nossas vidas. Porém, a perspectiva 

estóica vai além deste pensamento. Para eles “[...] a Natureza é um ser divino e 

inteligente, que não faz nada em vão. Tudo é feito para alguma coisa, tudo tem um 

objetivo, tudo é finalizado” (BOSCH, 1998, p.105), e assim, toda humanidade tende 

para o bem, visto que “[...] o destino que reina no mundo é portanto bom, é uma 

Providência” (BOSCH, 1998, p.105).   

Por conseguinte, para sermos felizes devemos aceitar nosso destino, visto que 

ele tende para o Bem, e desejar unicamente o que depende da nossa vontade. 

Concluindo, este pensamento, Bosch (1998, p.106) afirma que para os estóicos “[...] 

cada homem deve persuadir-se de que a Providência lhe atribuiu um papel para 
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desempenhar na terra. Não deve desejar mudar de papel ou de condição, mas deve 

simplesmente empenhar-se por desempenhar corretamente seu papel [...].” Desta forma, 

Comte-Sponville diz que “[...] o moralismo estóico, é simultaneamente, um 

eudemonismo: se desejar aquilo que depende de você, você viverá bem, no sentido 

moral do termo,e, em conseqüência disso, será inteiramente feliz [...]”(2006, p.34). 

Diante do exposto até aqui, pudemos analisar algumas das principais concepções 

filosóficas sobre a felicidade, no período antes de Cristo, imprescindíveis, ao nosso ver, 

para o entendimento de sua história, visto que serviram de inspiração para os filósofos 

posteriores. A partir de Sócrates iniciamos as reflexões sobre a felicidade na tentativa de 

descobrir como os homens identificavam este sentimento e percebemos que durante esta 

época, as relações com a riqueza e o poder, por exemplo, já eram motivos de 

preocupação para os filósofos. Encontramos tais discussões nos seus escritos como 

também em Aristóteles, Epicuro e Epicteto. Observamos também que as virtudes, 

vontades, prazeres e desejos estão presentes e merecem destaque, pois, aparecem como 

elementos necessários para a conquista da felicidade. Discutiremos a partir de agora 

algumas das mudanças ocorridas na concepção da felicidade com o surgimento do 

Cristianismo.  

 

2.1.2 Felicidade para o Cristianismo 

Entendemos, diante das discussões do item anterior um tipo de felicidade que 

depende, entre outros, da vontade do homem, de suas escolhas e, principalmente, de sua 

sabedoria, segundo o pensamento dos filósofos estudados. 

Existe também uma concepção de felicidade que não depende somente do 

homem e, sim, da existência de um Deus Criador do mundo. Segundo Comte- Sponville 

“(...) a religião permite que a idéia de felicidade se dissipe e se instale deliberadamente 

no céu” (2006, p.73). 

A partir do ponto de vista cristão percebemos uma mudança na concepção de 

felicidade, esta deixa de ser terrestre e passa a ser somente possível no céu. Surge então 

o Deus que faz promessas aos homens que cumprem suas leis, dando-lhes como 

recompensa a felicidade eterna no paraíso4. Assim, percebemos que para a religião 

crente na existência de Deus, a idéia de felicidade passa a ser considerada como um 
                                                            
4 Termo utilizado no cristianismo para designar o lugar onde os homens viverão com Deus tendo acesso à 
felicidade eterna. Cf. A mais bela história da felicidade, 2006.  
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objetivo que deve ser alcançado em outro plano de existência e não no plano terrestre. 

Para entendermos como se dá a conquista da felicidade, segundo os seguidores 

de Deus, cabe tentarmos procurar esclarecer quem Ele seria. Para Bosch,  

o conceito mínimo de Deus é o de um princípio das coisas, de uma 
causa primeira do mundo. Ele é o primeiro ser, incriado, o que quer 
dizer que ele mesmo não foi criado por um ser anterior; logo, é eterno 
e criou ou produziu tudo o que existe, todo o universo. Possui, assim, 
uma potência criadora colossal, e poderemos perguntar-nos se não é 
uma potência infinita, uma onipotência (1998, p.203).  
 

 
Considerando Deus tão infinito em sua grandeza e segundo a narrativa de 

Gênesis5, capítulo 1 versículo 31, quando da criação do mundo, “Deus vendo toda sua 

obra, considerou-a muito boa [...]” (Bíblia Sagrada, p.18), Bosch afirma  baseado em 

São Tomás de Aquino que “Deus é bom (...)” (1998, p.219). 

Porém, poderíamos nos perguntar, por que Deus, sendo tão poderoso, criou o 

homem?  E ainda, como um Deus bondoso permite que o homem também seja mau? 

Sobre isto Bosch apresenta uma longa discussão e afirma, ainda baseado em São 

Tomás, que “Deus é bom e criou o homem para poder divinizá-lo. Promete ao homem a 

vida eterna. O homem poderá viver com seu criador, poderá contemplá-lo, mas 

sobretudo participar de sua atividade criadora” ( p.222). 

Todavia, para que o homem possa participar realmente da criação de Deus 

deverá querer e fazer o bem ao próximo. Para isto, é dotado de livre arbítrio, ou seja, o 

homem deve apresentar essa vontade livremente e não sendo imposto por Deus. 

Entretanto, segundo Bosch, “o que Deus deseja e espera é que os homens consigam 

superar seus determinismos biológicos e seu egoísmo para conseguir amar ao próximo e 

fazer o bem” (p.222). 

Desta forma, podemos afirmar que a existência do mal na terra decorre da 

vontade dos homens, da negação do bem para o próximo e conseqüente sofrimento. 

Concluímos, assim que todo o mal é fruto da obra humana, contrariando a vontade de 

Deus. Porém Bosch afirma que,  

 

                                                            
5 Segundo a Bíblia Sagrada “Gênesis é o nome dado pelos tradutores na cidade de Alexandria ao primeiro 
Livro do Antigo Testamento. Os estudiosos argumentam que este documento se desenvolveu e tomou a 
sua forma atual através da coleta de material antigo, transmitido verbalmente por diversas gerações.” Cf. 
pag.17.  
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a superstição popular quer enxergar intervenções divinas em toda 
parte, desejaria que Deus interviesse a toda hora para impedir 
catástrofes, curar doenças e até fazer-nos ganhar na Loto, em resumo 
assegurar nossa felicidade. Mas este mundo é apenas uma passagem, a 
verdadeira felicidade completa está reservada para o outro mundo 
(1998, p.224).   

 

 

Neste sentido entendemos que esta felicidade encontra-se junto à Deus, em seu 

reino, onde somente os homens bons poderão chegar e desfrutá-la eternamente. Para 

Jean Delumeau,  

 

 quando é pensada como algo eterno, a felicidade constitui um ato de 
fé. Ela exige que se creia em um Deus que reconciliará a humanidade 
consigo mesma, ao redor de seu Ser e de seu amor. Essa felicidade 
pertence à ordem do mistério: ela não pode ser descrita, mas sim 
esperada. Ela está além de qualquer tipo de imaginação ou localização 
(2006, p.75).  

   

Sobre esta felicidade, podemos dizer efetivamente que não se encontra nos bens 

materiais, nas festas, enfim na vida terrestre e, sim, em outro mundo preparado por 

Deus, repleto da verdadeira felicidade. Neste caso, segundo Jean Delumeau, “a vida 

sobre a Terra, [...], não traz e não trará a Felicidade, ou seja, a alegria perfeita e 

duradoura” (p.104).  Ainda para o filósofo, o cristão acredita nisto através da fé, “ou 

seja, ‘confiança’ em uma promessa que lhe foi feita por Jesus: a promessa do reino dos 

céus.” (p.76) 

Entendemos então que para o Cristianismo, um Deus infinito com seu imenso 

amor, criou um reino para nos acolher eternamente, acreditando na bondade humana, 

pois, “criar o mundo, criar os seres humanos é um ato de amor, e não uma operação 

involuntária, uma distração ou um erro [...]” (BOSCH, 1998, p.219). Desta forma, para 

os cristãos, o amor está presente em toda obra divina, o que leva o homem a procurar 

também basear todos os seus atos no amor e assim, a felicidade se torna uma eternidade 

plena de amor, ou seja, “nada além do amor poderá existir – o amor de Deus pelos 

homens, dos homens por Deus e dos homens entre si” (COMTE-SPONVILLE et al, 

2006, p.91). 

Os homens de bem passarão a eternidade na felicidade plena do amor de Deus, 

no reino dos céus. Nesta mesma concepção, indagamos: e os homens que não 
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escolheram o bem? Que preferiram a ilusão da felicidade terrestre? O que foi preparado 

para eles? Para Bosch “este mundo é um lugar de provação, para selecionar aqueles que 

merecem a vida eterna e a beatitude” (1998, p.224), e, ainda, segundo a interpretação de 

Jean Delumeau sobre quem irá ao paraíso, e quem será impedido de ir ao encontro do 

Criador, “[...] Deus nos julgará de acordo com nossos comportamentos em relação ao 

próximo” (2006, p.94), ou seja, deveremos seguir seus ensinamentos na terra para 

podermos ter acesso à verdadeira felicidade do contrário, seremos privados deste 

encontro. 

 Diante disto, utilizando ainda a concepção de Jean Delumeau, “se existem 

pessoas cujo acesso à felicidade será recusado em virtude de seus comportamentos 

passados, no momento do Julgamento final suponho que elas serão testemunhas da 

felicidade dos eleitos à qual terão direito” (2006, p.97), e assim, serão infelizes, pois, 

não poderão desfrutar da felicidade eterna junto a Deus. 

 No campo da religião, a felicidade também aparece como objetivo perseguido 

por todos, porém, o caminho para chegar até ela consiste em levar a vida pautada nas 

leis de Deus e sustentada pela fé no cumprimento de sua promessa de felicidade eterna. 

Nesse sentido o Cristianismo exerce uma forte influência na concepção de felicidade da 

humanidade, contribuindo para a ocorrência de grandes mudanças em todo contexto 

social da época. Diante disto, também podemos afirmar que esta concepção interfere nas 

considerações acerca da felicidade até os dias atuais. 

 

2.1.3 Felicidade no século XVIII 

Com a análise do item anterior constatamos que para o Cristianismo a verdadeira 

felicidade só pode ser encontrada no céu junto a Deus. Entretanto, Comte-Sponville et 

al, afirma que chega um período de mudança, e assim, “com o advento do século das 

Luzes, a felicidade desce do Céu para novamente habitar a Terra e as consciências” 

(2006, p.113).   Segundo a autora Arlette Farge, o século XVIII “[...] procura entender a 

si mesmo, ao mesmo tempo em que conduz uma busca da felicidade sobre a face da 

Terra” (2006, p.114). 

 Sobre este período que compreendeu o século XVIII, podemos afirmar que se 

caracterizou por uma nova busca pela felicidade, uma vez que se acreditava no 

progresso como fator importante para o bem-estar. Em relação a isto, Giannetti  afirma 

que “[...] o grande divisor de águas no tocante à evolução da noção de progresso 
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civilizatório e do seu impacto sobre a felicidade humana foi o iluminismo europeu do 

século XVIII – a ‘era da razão’ baseada na fé sobre o poder da própria razão” (2002, 

p.21). 

   Desta forma, entendemos que os pensamentos defendidos durante o século 

XVIII trouxeram uma nova concepção para a filosofia da felicidade, causando algumas 

mudanças na sociedade, como uma nova ordem da razão, defendida por escritores e 

filósofos da época, assim, este período foi caracterizado pela busca do progresso, que 

segundo Giannetti “[...] assinala uma clara ruptura em relação às idéias dominantes no 

mundo antigo, medieval e renascentista” (2002, p.22).   

O homem do século XVIII traz consigo novas concepções de felicidade, com 

isso, novos aspectos surgem como fatores importantes para esta conquista. Para Arlette 

Farge (2006, p.114), neste século “descobre-se o prazer e a volúpia”, porém, 

convivendo em sociedade este difere de acordo com a realidade de cada homem, visto 

que “o prazer dos sentidos, o gosto, a sociabilidade e a volúpia inscrevem-se em 

contextos socioculturais bem precisos. [...] Os meios de alcançar a felicidade são 

diferentes para um artesão, um grande comerciante ou um aristocrata” ( 2006, p.115). 

Assim, o que seria importante para o sentimento de felicidade diverge de acordo 

com a classe social onde o indivíduo encontra-se inserido, o que não deixa de ter a 

felicidade como objetivo principal de conquista. Tomando as elites como exemplo de 

concepção de felicidade, percebemos que, segundo Arlette Farge, para esta parcela da 

sociedade “sua felicidade é a da libertinagem, que, na realidade, constitui uma disciplina 

extremamente penosa, uma busca constante e inquieta pelo poder e pela preferência” 

(2006, p.116). 

Ao compararmos esta visão elitista de felicidade com a dos homens que não 

faziam parte da chamada corte, identificamos que para eles a felicidade 

  

não se trata de colecionar prazeres, mas de encontrar um equilíbrio 
econômico suficiente e viver em bons termos com a vizinhança e o 
bairro em que habitam. Sua felicidade reside na curiosidade pela 
informação, na compreensão da política conduzida pelos príncipes que 
os governam. (COMTE-SPONVILLE et al, 2006, p.116). 

 

Independente das opiniões acerca do que seria constituída a verdadeira 

felicidade, o que encontramos neste período é a preocupação em atrelá-la ao progresso 

das cidades, ficando claro quando consideramos que “a equação fundamental do 
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iluminismo europeu pressupunha a existência de uma espécie de harmonia 

preestabelecida entre o progresso da civilização e o aumento da felicidade” 

(GIANNETTI, 2002, p.22). 

Na realidade acreditavam que com a melhoria das cidades os homens 

conseqüentemente passariam a viver melhor, progredindo juntamente com toda a 

sociedade. Segundo Giannetti este raciocínio se daria da seguinte forma: 

 

 se o homem é produto do ambiente em que ele se forma e se o 
ambiente tende a se tornar cumulativamente melhor pela ação dos 
homens, nada mais natural do que supor que, à medida que o mundo 
ao seu redor progride, também os homens ampliarão a sua 
competência como produtores de bens materiais e a sua capacidade de 
moldar a sua conduta de acordo com os princípios da razão (2002, 
p.23).    
 

  

De acordo com estas afirmações poderíamos considerar que para o homem do 

século XVIII as transformações ocorridas nas sociedades trariam a felicidade para todos 

os povos. Todavia uma parcela pertencente às camadas mais inferiores da população 

provavelmente não estava inserida nesta “felicidade para todos”, pois, segundo Arlette 

Farge,  

 

o povo não pode pensar em felicidade, pois se afirma que ele 
simplesmente não pensa e não sente nada, nem emoções, nem 
aspirações ou desejos. [...] dizem que se a felicidade pertence à esfera 
das paixões, os pobres não podem senti-la, pois estão totalmente 
absorvidos na luta pela sobrevivência (2006, p.118).   
 

O século das Luzes apresenta muitos aspectos peculiares, como vimos, a idéia de 

felicidade passa a ser possível no plano terrestre e está relacionada com a consideração 

de cada homem sobre sua vida, diferindo, principalmente, de acordo com sua classe 

social, com seus anseios, o que também contribuiu para este período ter a razão como 

um dos seus principais fatores. 

Utilizado por Giannetti como um exemplo histórico, o filósofo Kant também 

acreditou e defendeu o progresso da sociedade em conjunto com o aumento da 

felicidade humana neste período, pois ele acreditava que 

 

 o exercício da liberdade sob a égide da razão e da lei moral 
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conduziria a felicidade, isto é, a única felicidade digna deste nome, e 
isso mesmo que não fosse possível especificar, em cada caso 
particular, os atributos concretos da felicidade dos diferentes 
indivíduos (Apud GIANNETTI 2002, p.28).   
 
 

 Desta forma, segundo Pascal, para Kant, “a felicidade supõe o acordo entre a 

ordem da natureza, os desejos do homem e a lei moral” (1996, p.142). 

 Enfim, diante das discussões que compreenderam este período percebemos o 

grande elo que começou a existir entre progresso, bens materiais, riqueza e felicidade. O 

filósofo Jean Delumeau afirma que “entre o fim do século XVIII e o começo do XX, os 

homens cultivaram a crença de que a ciência, a técnica e uma melhoria geral das 

condições de vida iriam gerar simultaneamente o progresso e a virtude, além de 

possibilitar a felicidade sobre a Terra” (2006, p.104).   

 Através desta análise sobre algumas mudanças ocorridas na concepção de 

felicidade depois de Cristo, acreditamos que a discussão sobre os escritos de dois 

filósofos que compreenderam este período até o século XX nos apresenta uma visão 

mais detalhada desta felicidade que começa a se relacionar com outros aspectos 

terrestres. 

  Primeiramente tomamos para análise Schopenhauer, “esse filósofo alemão de 

meados do século XIX é rigorosamente ateu” (BOSCH, 1998, p. 93). Em seu livro “A 

Arte de Ser Feliz”, Schopenhauer (2001) dá uma resposta negativa em relação à 

existência da vida humana em correspondência com a felicidade. Isso não quer dizer 

que a vida é simplesmente um tédio. O que devemos fazer é nos comportar para obter, 

não a felicidade plena, que é impossível de ser alcançada, mas a felicidade relativa, que 

consiste na ausência da dor. O filósofo redigiu um ensaio chamado Eudemologia ou 

Eudemonismo, que significa “doutrina da felicidade” onde reuniu as cinqüenta regras de 

vida que facilitariam esta conquista. 

 Para ele, a “sabedoria de vida, entendida como doutrina, seria aproximadamente 

um sinônimo de eudemonismo”(p.03). Com isso, defende que para viver da maneira 

mais feliz possível o homem não pode privar-se de suas vontades (nosso 

comportamento em relação a nós mesmos) nem alcançar sua felicidade as custas dos 

outros, ou seja, vê-los como meio para alcançar os próprios objetivos (nosso 

comportamento em relação aos outros). 
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 Sendo considerado essencial para alcançar a felicidade possível: serenidade de 

espírito, saúde do corpo, a paz de espírito, bens exteriores em medidas muito pequenas e 

devendo ser ensinado de maneira que tudo isso possa ser atingido. 

 Em sua perspectiva, 

“a felicidade e o prazer não passam de uma quimera, mostrada a 
distancia por uma ilusão, enquanto o sofrimento e a dor são reais e 
manifestam-se diretamente por si só, sem a necessidade da ilusão e da 
espera. Se seu ensinamento se mostra frutífero, deixamos de buscar a 
felicidade e o prazer e passamos a nos preocupar apenas em fugir ao 
máximo do sofrimento e da dor” (SCHOPENHAUER, 2001, p.10). 

 

 Schopenhauer fala que devemos saber apreciar o presente suportável, tranqüilo e 

sem dor, para não estragá-lo nos preocupando com o futuro. O homem deverá agir 

utilizando suas habilidades naturais mais acentuadas sempre nos momentos onde lhe 

servir, evitando assim aspirações para quais se têm pouca inclinação, tornando-se 

conscientes de suas limitações. Assim “mais tarde, muitas vezes terá a alegria de sentir 

suas forças e raramente experimentará a dor de precisar relembrar suas próprias 

fraquezas” (p.21). 

 Estando conscientes das nossas forças e fraquezas, chegaremos ao maior 

contentamento possível de si mesmo, criando, desta forma, uma relação entre as 

pretensões e a prosperidade, pois, “[...] cada um tem também um horizonte próprio 

daquilo que lhe é possível atingir, e suas pretensões têm uma extensão semelhante a 

esse horizonte” (p.26). Logo quando aspiramos uma coisa que se encontra dentro deste 

horizonte, acreditamos na possibilidade de alcançá-lo e com isso nos sentimos felizes. 

 Na visão do filósofo, o jovem acredita que pode desfrutar do mundo e só não 

consegue atingir a felicidade quem não for hábil o suficiente para encontrá-la e assim, 

“o que torna infeliz a primeira metade da vida, que apresenta tantas vantagens em 

relação á segunda, é a busca da felicidade” (p.64). 

 Desta forma, nesta fase o jovem depara-se com resultados frustrantes em relação 

a sua busca. Na segunda metade da vida, sua preocupação será evitar a infelicidade, 

logo, as duas fases são infelizes. Além disso, é importante nos dedicarmos a alguma 

atividade, como estudar, e, assim, ativamos nossas forças e sentimos êxito ao vencer 

nossas dificuldades, pois, “superar obstáculos representa o prazer mais completo da sua 

existência” (p.73). Independente da natureza do obstáculo (material ou espiritual) a sua 

ultrapassagem constitui o prazer extremo da existência humana. 
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 Schopenhauer afirma que o importante nesta busca são três pontos: aquilo que 

alguém é (sua personalidade), aquilo que alguém tem (seus bens) e aquilo que alguém 

representa (opinião dos outros), sendo a personalidade o ponto essencial para a 

felicidade ou infelicidade humana. 

 Para ele,  

um temperamento sereno, resultante de uma saúde perfeita e de uma 
boa compleição, uma inteligência lúcida, vivaz, penetrante, dotada de 
grande discernimento, uma vontade moderada e tranqüila são méritos 
que nenhuma categoria nem riqueza podem substituir ( p.125). 

 

 Assim sendo, devemos nos preocupar mais com a educação da nossa 

personalidade do que com a aquisição de bens. Porém, com muito cuidado para não nos 

levar a miséria. O filósofo complementa dizendo que,  

 

muitos ricos são infelizes porque são ignorantes, e, todavia, como 
regra geral, cada um se preocupa mais em adquirir do que em se 
educar, sem perceber que aquilo que se é contribui muito mais para a 
felicidade do que aquilo que se tem! (p.132) 

 

 Concluindo seu pensamento, Schopenhauer (2001) nos fala que a personalidade 

acompanha o homem por toda sua vida, ninguém pode roubá-la e nem adquiri-la 

arrancando de outra pessoa, apenas com o passar dos anos, o ser humano constrói seu 

caráter e assim pode aproximar-se da sua felicidade. 

 Testifica-se desta forma que Schopenhauer acredita na felicidade, ensinando a 

agir e ser da melhor maneira possível, tendo consciência das nossas limitações, atuando 

sempre com a razão, para conseguirmos viver da maneira menos infeliz possível.  

 O segundo filósofo que analisaremos, Bertrand Russell, é considerado um dos 

melhores do século XX e descreve em seu livro “A Conquista da Felicidade” alguns 

fatores que contribuem para a felicidade e infelicidade humana. 

Para o autor existem tipos variados de infelicidade e suas causas devem-se “por 

um lado ao sistema social e, por outro, a psicologia individual” (2004, p. 13). Esta 

infelicidade acontece devido a erros em nossos hábitos causando a perda do entusiasmo 

e qualidade essencial da vida. Apesar de existir toda esta variedade todos tem algo em 

comum e desta forma “a pessoa infeliz típica é aquela que, tendo se privado durante a 

juventude de alguma satisfação normal, passou a valorizar este único tipo de satisfação 
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mais do que qualquer outro e, por isso, direcionou sua vida em um único sentido” 

(Russell, 2004, p. 20). 

 Como primeiro ponto, tomemos a competição que é considerada um fator de 

infelicidade, pois, “a luta pela vida” (p. 37) muitas vezes, impede que aproveitemos 

mais a vida. O maior problema da competição é a “excessiva importância que é dada ao 

êxito competitivo como a principal fonte de felicidade” (p. 41). O autor não discorda 

que a sensação de ser bem-sucedido e o dinheiro contribuem para a nossa felicidade até 

certo ponto. Desta forma, pode-se afirmar que este problema é fruto do sistema 

predominante nas sociedades comerciais, o que dificulta não apenas o trabalho, mas 

também o ócio, pois, “as pessoas têm evitado com horror o ócio tranqüilo e restaurador 

dos nervos” ( p. 46). 

 O tédio que sentimos durante alguns momentos da vida constitui um aspecto 

fundamental do sentimento de infelicidade, que segundo o filósofo “consiste no 

contraste entre as circunstâncias atuais e algumas outras circunstâncias mais agradáveis 

que abrem caminho de forma irresistível na imaginação” (p. 47). Desta forma, 

entendemos que nosso desejo é conseguir realizar variadas atividades e assim distinguir 

um dia do outro e podemos fazer isso a partir do momento que evitamos o tédio e 

buscamos a excitação. Porém, não devemos nos habituar a excessos de excitação, pois, 

“para mantê-la precisamos sempre de estímulos cada vez mais fortes” (p. 51) o que 

torna a vida esgotante, pensando desta forma devemos suportar um pouco o tédio. Por 

outro lado, consideramos que para obter êxito temos que trabalhar muito e, por isso, 

algumas vezes os homens deixam de aproveitar momentos importantes para descansar e 

divertir-se. Portanto “uma vida feliz tem que ser, em grande medida, tranqüila, pois, só 

em um ambiente calmo pode existir a autêntica alegria” (p. 56). 

 Nesta perspectiva analisamos a sensação de fadiga. Esta pode ser do tipo físico, 

e assim é bom na medida em que proporciona um tempo para o descanso; e também 

pode ser conseqüência de um esgotamento nervoso, considerada pelo autor como sendo 

do tipo mais grave. Isto pode acontecer devido às situações diárias e que muitas vezes 

não temos consciência, como por exemplo, os ruídos das cidades, a constante presença 

de estranhos, os atrasos quando estamos a caminho do trabalho e assim “quando chega 

ao local de trabalho e dá início a sua jornada, o trabalhador urbano já está com os nervos 

à flor da pele e propício a considerar que toda raça humana é uma verdadeira moléstia” 

(RUSSELL, 2004, p. 58). Desta forma podemos considerar que esta fadiga é decorrente 
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das preocupações diárias e para evitar isso devemos organizar melhor nosso pensamento 

“cultivando uma mente ordenada, que pense de maneira adequada nas horas certas e não 

inadequadamente a todo momento”(p. 60).  

 Outro sentimento presente nos seres humanos trazendo infelicidade é a inveja 

que constitui “um vício em parte moral e em parte intelectual, que consiste em nunca 

ver as coisas como elas realmente são, sem compará-las com as outras” (Russell, 2004, 

p. 74). Por este motivo, muitas vezes, o invejoso não se preocupa com os danos que 

seus atos podem causar e isto torna a inveja uma condição humana lamentável e um dos 

maiores obstáculos para a felicidade. 

 O sentimento de pecado contribui para a relação de ressentimento contra os que 

parecem superiores, e atrelado a este sentimento podemos citar ainda dois fatores que 

colaboram para a infelicidade humana que é a mania de perseguição, pois, achando que 

todos nos tratam mal fica difícil sermos felizes, e o medo da opinião pública. Assim 

“enquanto esta forma de medo possuir força será difícil conseguirmos algo 

verdadeiramente importante e será impossível adquirirmos esta liberdade de espírito em 

que consiste a verdadeira felicidade” ( p. 117). 

 Após toda esta análise sobre os fatores que contribuem para a infelicidade do 

homem, Bertrand Russell passa a discutir o que é preciso para nos tornarmos pessoas 

felizes, e inicia defendendo a idéia de que existem dois tipos de felicidade, uma todos  

podem alcançar e a outra só os que sabem ler e escrever e “esta diferença marcada pela 

educação só é percebida nas atividades que permitem obter tais prazeres” (p. 123) . 

 Um homem feliz apresenta alguns traços característicos e um deles é o 

entusiasmo. Essas pessoas conseguem transformar situações desagradáveis em 

momentos úteis, porém, para conseguir sentir entusiasmo “todos os nossos gostos e 

desejos têm que se encaixar no marco geral da vida” (p. 140).  

 Dentre estes elementos importantes para o sentimento de bem-estar, também 

podemos destacar a importância do trabalho, pois, assim ocupamos uma boa parte do 

nosso tempo evitando o tédio e desenvolvendo uma atividade que nos proporcione o 

exercício de uma habilidade e o êxito. Este fator ganha destaque, pois, “ninguém pode 

tirar de ninguém a felicidade que provoca haver feito bem um trabalho importante, a 

não ser que lhe seja demonstrado que, na verdade, todo o seu trabalho está mal feito” 

(RUSSELL, 2004, p. 181). 
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 Ainda discutindo sobre os caminhos para a felicidade, passamos a analisar outro 

aspecto que contribui para este fim, é o que chamamos de interesses impessoais, ou seja, 

interesses que escapam às atividades principais da vida, e, como conseqüência disto, 

muitas vezes não conseguimos descansar ocupando a mente com problemas, nos 

tornando infelizes. Porém, quando utilizamos este recurso para relaxar, durante alguns 

momentos do dia, este passa a ser um fator que contribui para o bem-estar e assim, 

entendemos que quando estamos aborrecidos “devemos fazer todo o possível para sair 

deste estado e buscar alguma distração, por mais banal que seja, desde que não se trate 

de algo nocivo ou degradante” (p. 193), e assim, superamos todas as adversidades e nos 

mantemos entusiasmados durante todos os dias. Para conseguirmos tudo isso, 

precisamos de muito esforço e resignação, principalmente, quando paramos para 

analisar o mundo difícil que vivemos, e só assim, não perderemos tempo com emoções 

como a impaciência e irritação, que atrapalham nossa felicidade. 

 Através desta discussão entendemos que “a felicidade depende em parte das 

circunstâncias externas e, em parte, da própria pessoa” (p. 205). Por isso devemos ser 

educados de forma que possamos entender a importância de adquirir os aspectos que 

foram citados tendo como objetivo o bem de toda a sociedade e, só assim, seremos 

verdadeiramente felizes. 

Através desta análise histórica, observamos o longo trajeto das discussões sobre 

a felicidade, iniciado com o período Socrático, onde a filosofia passou a ser utilizada 

como ferramenta importante para permitir ao ser humano se conhecer. Os filósofos 

posteriores a Sócrates que deram continuidade a esta investigação, trouxeram novas 

interpretações e criaram novos conceitos, possibilitando mudanças significativas na 

população. 

  Ter acesso a felicidade somente após a morte, causou uma grande preocupação 

em toda humanidade, estimulando, assim, o desejo de ser feliz durante toda a vida. Os 

anseios dos homens em alcançar a felicidade antes da morte, passam a ser importante 

para incentivar as discussões sobre felicidade e as situações vividas na sociedade, e 

conseqüentemente esta passa a ser a marca deste tema no século XXI, ou seja, os 

problemas dos homens da modernidade são constantemente associados a conquista da 

felicidade. 
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2.2 A FELICIDADE NO SÉCULO XXI 

Os homens do século XXI trazem novas concepções e considerações acerca da 

felicidade, o que conseqüentemente provoca uma grande diversidade quanto aos meios 

de conquistá-la. Poderíamos dizer que algumas das principais mudanças decorre do 

desejo em viver a felicidade na Terra, ou seja, no presente momento da vida.  

 Nossa sociedade parece acreditar nesta possibilidade e, com isto, procura 

investir em momentos felizes considerados possíveis no “plano terrestre” e, segundo 

Delumea, isto acontece, pois, “de cinqüenta anos pra cá, nos países ocidentais, os 

progressos da ciência e da tecnologia abriram possibilidades de conforto, transportes e 

bem-estar que jamais haviam existido na história humana” (2006, p.153). 

 Atualmente percebemos a preocupação dos homens e mulheres com esta 

necessidade de ter acesso à felicidade durante todo o tempo em que vivem, gerando 

algumas mudanças significativas no perfil da população a exemplo disto, Delumeau 

defende que “o aumento da expectativa de vida no Ocidente explica a importância que, 

desde então, conferimos à vida e à felicidade terrestres” (2006, p.153). 

 De certa forma, esta atitude termina comprometendo a concepção religiosa de 

felicidade que, como vimos anteriormente, prega o desapego material e promete aos 

cristãos vida eterna repleta da verdadeira felicidade após a morte. A partir deste 

momento percebemos um fortalecimento da possibilidade de felicidade terrestre, e 

assim, ainda para Delumeau “quanto mais o medo e o desconforto diminuem, mais se 

distancia a idéia da existência do paraíso e de um mundo além da vida” (2006, p.153).  

E o autor continua defendendo esta posição quando afirma: 

 

 agora que a vida é materialmente mais fácil, a imagem deste paraíso 
se desvanece. Pelo fato de possuirmos em abundância os meios 
materiais para desfrutar a vida, conferimos muito mais importância ao 
destino aqui na Terra e sempre postergamos o momento de pensar na 
morte. (COMTE- SPONVILLE et al, 2006, p.153) 

  

 Outra mudança que podemos citar referente às concepções dos homens e 

mulheres do século XXI quanto à felicidade seria a sua individualização, de forma que o 

sentimento de coletividade defendido muitas vezes pelos filósofos e pensadores da 

antiguidade, começa a ser deixado de lado, pois, segundo Farge “(...)  a felicidade é, 
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antes de mais nada, um assunto decididamente privado: é ser proprietário de um 

apartamento, ter filhos, fazer carreira etc” (2006, p.151). 

 Como o homem começa a associar sua felicidade ao desejo de possuir alguns 

destes bens, e acredita ser possível desfrutar de tudo o que pode ser materialmente 

disponibilizado, muitas vezes sem perceber, termina se separando cada vez mais da 

almejada felicidade, ou seja, para Delumeau  “aqui na Terra ocorre sempre uma 

distância irredutível entre o desejo e  a realidade: desejamos muito mais coisas do que 

podemos obter” (2006, p.154). 

 Considerando a individualidade e as possibilidades de relações entre a felicidade 

na sociedade do século XXI, podemos afirmar que nos encontramos em um período 

marcado pelas infinitas concepções de felicidade, e assim, como Comte-Sponville 

declara, “existem tantas formas de felicidade quanto o número de indivíduos e 

momentos felizes” (2006, p.159), descartamos a tentativa de descobrir qual a verdadeira 

felicidade, o que de certa forma nos tranqüiliza, pois, esta não é a intenção desta 

pesquisa. 

 Diante desta análise inicial e da tentativa de entendermos as novas considerações 

sobre a felicidade neste século, buscamos identificar algumas das pesquisas mais 

recentes sobre o assunto. Segundo Giannetti seria  

 

[...] o estudo do que torna certos estados de consciência mais ou 
menos aprazíveis; a identificação dos fatores pessoais, 
socioeconômicos e culturais associados a variações de bem-estar 
subjetivo; e as bases químicas, hormonais e neurobiológicas das 
experiências mentais e emocionais que levam alguém a se sentir mais 
ou menos feliz com a vida que tem (2002, p.60). 
 
 

As diversas possibilidades de investigação encontradas terminam por aguçar 

ainda mais nosso interesse quanto ao que existe de mais novo em relação a esta 

temática. Para Giannetti “a febre em torno do tema nos meios acadêmicos, 

especialmente nos Estados Unidos, pode ser avaliada pela criação de um novo periódico 

integralmente dedicado ao assunto – o Journal of Happiness Studies” (2006, p. 61). 

Através desse jornal tornou-se possível o acesso a algumas das novas pesquisas sobre a 

felicidade, que serão analisadas a seguir.  
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 No artigo intitulado “A Utilidade da Pesquisa de Felicidade em Economia”, o 

autor Mariano Rojas (2006) inicia discutindo sobre as formas de realizar pesquisa com a 

felicidade e defende que há três modos:  

 

em primeiro lugar, os pesquisadores podem tentar entender a 
felicidade humana como tal; [...] em segundo lugar os pesquisadores 
podem tentar entender a felicidade humana de uma perspectiva 
disciplinar concentrando-se na relação entre felicidade e variáveis 
relevantes dentro da sua disciplina; [...] em terceiro lugar, o 
pesquisador pode usar a felicidade para explicar outros fenômenos. 
Neste caso, a felicidade não é mais uma variável principal de estudo; 
torna-se uma variável instrumental. 
 

 Diante disto, o autor analisa os estudos realizados por Graham e Pettinato, e 

conclui que não é possível encontrar evidências discerníveis quanto às relações entre 

reformas de mercado e felicidade, e como conseqüência desta afirmação surgem 

questões como: “Porque a satisfação de vida não aumentou mesmo quando o 

rendimento aumentou? Poderia esta estagnação observada no bem- estar subjetivo 

representar uma ameaça para a sustentabilidade das reformas de pró - mercado, e quais 

políticas podem assegurar sua sustentabilidade?” (ROJAS, 2006). 

 Como conclusão são apresentadas algumas recomendações para a obtenção de 

uma melhor satisfação de vida, como “[...] fornecer seguro desemprego para reduzir a 

insegurança e vulnerabilidade; bem como educação de boa qualidade, saúde e outros 

serviços sociais para realçar a mobilidade de rendimento absoluto para todos e não só 

para aqueles que estiveram originalmente em uma privilegiada situação”, visto que 

acreditam ser este um fator importante na hora de medir o progresso da sociedade. 

No artigo escrito por Brülde (2007) a discussão desenvolvida refere-se à 

felicidade e boa vida. O objetivo da investigação é responder as seguintes perguntas: 

“qual é exatamente o papel da felicidade na boa vida, ou seja, este é o único valor final 

para nós ou existem outros valores finais além da felicidade?” 

 Segundo o autor a teoria da pura felicidade, defende que “a qualidade de vida de 

uma pessoa depende de uma coisa só. Nada além da felicidade tem um valor final para a 

pessoa.” Desta forma Brulde apresenta outros pesquisadores que discutem sobre este 

assunto, como por exemplo, “[...] Chekola argumenta que há pelo menos dois valores 

prudenciais além da felicidade: a racionalidade e a autonomia.” O autor também cita as 
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três teorias defendidas por Parfit's (1984) sobre as concepções da boa vida que seria: 

Teoria hedonista, Teoria do desejo e realização e Teoria da lista objetiva.  

 Após discutir sobre outras teorias, o autor declara que “nenhuma contribuição 

sugere que a teoria da pura felicidade deva ser abandonada por completo.” Porém pode-

se concluir com esta discussão que a maioria dos estudiosos rejeita a teoria da pura 

felicidade por si só, segundo Brulde (2007), quatro dos cinco autores utilizados. 

 Investigações sobre a tradição hedonista e eudemonista também foram 

encontradas sendo relacionadas com o bem-estar. Esta pesquisa realizada por Deci E. L. 

e Ryan R. M.(2008), apresenta o foco de cada uma destas tradições e através de 

discussões e pesquisas de opiniões sobre a concepção eudemonista, procuram mostrar 

como este conceito traz uma perspectiva importante para a nossa compreensão de bem-

estar, visto que, os autores consideram que a maioria das investigações mais recentes 

sobre esta temática trata do bem-estar voltado para uma perspectiva hedonista.   

 Os pesquisadores defendem que o conceito de autonomia está profundamente 

relacionado com a tradição eudemonista e baseado nesta afirmação e em outras 

pesquisas realizadas, acreditam que “a autonomia é uma das três necessidades 

psicológicas fundamentais e universais, sendo central para a Teoria da Auto-

determinação (SDT).” 

 Desta forma, Deci e Ryan (2008) concluem que o bem-estar conceituado 

segundo a teoria eudemonista chega a ter uma considerável sobreposição em relação ao 

bem-estar visualizado a partir da perspectiva hedônica.  

 Encontramos em outro artigo escrito por Ryan R.M.; Huta, V. e Deci E. L. 

(2008)  discussões sobre a abordagem eudemonista da felicidade e o bem-estar baseado 

na Teoria da Auto-determinação. Esta relação possibilitou a caracterização de quatro 

fatores importantes presentes na motivação. O primeiro fator, “a perseguição de 

objetivos e valores intrínsecos para sua própria causa, incluindo crescimento pessoal, 

relacionamentos e saúde; ao invés de objetivos e valores extrínsecos, tais como riqueza, 

fama, imagem e poder”; o segundo, “comportar-se de maneira autônoma”; o terceiro 

fator seria “ser atento e agir com consciência” e o quarto seria “se comportar de maneira 

a satisfazer necessidades psicológicas básicas de competência, relacionamento e 

autonomia.” 
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 Para os pesquisadores, “os três primeiros destes aspectos da vida eudemonista 

tem seus efeitos positivos de bem-estar físico e psicológico, porque eles facilitam a 

satisfação básica e universal das necessidades psicológicas.”  

 No artigo escrito por Drakopoulos S. A. (2008) a felicidade é discutida diante de 

uma perspectiva econômica. Para o autor, as pesquisas realizadas nesta mesma linha 

apresentam conclusões que de certa forma tem, cada vez mais, intrigado os estudiosos 

no assunto. Acreditava-se que melhorias financeiras, ou seja, aumentos de rendimento 

per capita, corresponderia por sua vez ao aumento da felicidade. 

 Porém observou-se que isto não aconteceu, deixando os pesquisadores diante de 

um novo paradoxo, o qual chamaram de “o Paradoxo da Felicidade.” Drakopoulos 

(2008) traz uma nova perspectiva de análise deste paradoxo através da idéia hierárquica 

de escolha. Esta abordagem caracteriza-se por apresentar as necessidades humanas 

básicas e as secundárias, o que implica uma análise de prioridade envolvendo estes 

fatores, ou seja, “a pesquisa argumenta que a estrutura hierárquica das necessidades 

implica que a satisfação das necessidades básicas prevê um aumento substancial da 

felicidade individual em comparação com a satisfação das necessidades secundárias.” 

Portanto o autor defende que esta poderia ser uma explicação cabível para esta análise, 

pois, mostra que até certo nível de renda, esta pode ser considerada uma relação 

positiva.  

 Os estudos desenvolvidos por Macleod A. K.; Coates E. e Hetherton J. (2007) 

tratam de uma intervenção que busca identificar a relação entre aumento do bem-estar e 

o ensino de metas de planejamento e competências. Atualmente o bem-estar psicológico 

encontra-se relacionado a diversos fatores, porém, os pesquisadores consideram que “é 

muito menos claro se estes fatores causam realmente bem-estar e, portanto, se existe 

algum valor prático na tentativa de manipular esses fatores para aumentar o bem-estar.” 

 Logo é proposto um estudo onde serão feitas intervenções psicológicas focados 

no desenvolvimento de metas e planejamento de competências (GAP) que são ligadas 

ao bem-estar. Uma primeira amostra foi submetida á sessões realizadas em grupos, já a 

segunda amostra vivenciou a programa individualmente e uma terceira não foi 

submetida. 

 Diante dos resultados os pesquisadores constataram: “aqueles que participaram 

da intervenção, tanto individualmente como em grupo, mostraram aumentos 

significativos no bem-estar subjetivo, comparativamente aos seus respectivos grupos 
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controles que não receberam a intervenção.” Como conclusão da investigação foi 

observado que de certa forma a definição de metas e planejamento de competências está 

associada ao bem-estar subjetivo, e ainda, essas habilidades sendo apreendidas, podem 

melhorar esse bem-estar.  

 Através destes artigos selecionados no Journal of Happiness Studies tornou-se 

possível analisar algumas das pesquisas realizadas no século XXI sobre a felicidade, 

proporcionando o acesso a um dos grandes objetos de estudos da historia da filosofia. 

Observadas as discussões existentes atualmente em alguns lugares do mundo, 

identificamos como um aspecto importante da pesquisa as diversas relações encontradas 

entre a felicidade e a vontade do homem em pesquisá-la de forma a ser facilitada sua 

aproximação. 

 Essas relações, segundo Giannetti podem acontecer através de uma dimensão 

objetiva, e assim “passível de ser publicamente apurada, observada e medida de fora, e 

que se reflete nas condições de vida registradas por indicadores numéricos de nutrição, 

saúde, moradia, uso do tempo, renda per capita, desigualdade, criminalidade, poluição e 

assim por diante” (2002, p.61), e também através da dimensão subjetiva 

 

 que é a experiência interna do individuo, ou seja, tudo aquilo que se 
passa em sua mente de forma espontânea enquanto ele vai vivendo e 
agindo no decorrer dos dias e que volta e meia ocupa a sua atenção 
consciente nos momentos em que ele se dá conta do que esta sentindo 
e passando ou reflete sobre a vida que tem levado (2002, p.61). 
 

 A questão da felicidade para o homem do século XXI se apresenta de forma 

complexa quando da tentativa de alcançá-la, pois, como podemos observar esta 

problemática permeia vários campos de estudo da atualidade, como por exemplo, a 

economia e a psicologia, o que gera tantas preocupações quanto as que os grandes 

filósofos da antiguidade apresentavam. 

O que podemos afirmar diante desta discussão é que a felicidade há mais de 

2000 anos ainda continua sendo objeto de grande reflexão entre a comunidade científica 

de todas as partes do mundo estimulando cada vez mais a curiosidade dos seus 

pesquisadores.  
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2.3 TEORIA DA FELICIDADE: POR QUE DISCUTÍ-LA HOJE? 

Ao propormos a realização de uma investigação procuramos observar 

inicialmente sua relevância dentro do contexto social, assim sendo, ao analisarmos um 

tema da filosofia devemos atentar para a sua importância no cotidiano e sobre isso 

Severino (1996, p.126) diz que “a escolha e delimitação de um tema de pesquisa 

pressupõe sua relevância não só acadêmica, mas, sobretudo social.”  

 Tomando como ponto de partida a seguinte afirmação: “[...] a história de nossa 

cultura se confunde com a historia da filosofia”, defendida por Severino (2007, p. 70) 

quando trata da história da filosofia no Ocidente, atentamos para o fato de que a 

filosofia está presente em nossa vida. O ponto de vista defendido por Aranha e Martins 

é que  

 

 estamos diante de diferentes filosofias de vida quando preferimos 
morar em casa e não em apartamento, quando deixamos o emprego 
bem pago por outro não tão bem remunerado, porém mais atraente, 
quando resolvemos alternar a jornada de trabalho com a prática de 
esporte ou com a decisão de ficar em casa assistindo à tevê (2003, p. 
88).   

  

Segundo Bosch “procurando responder a esta pergunta: Como viver para ser 

feliz?, encontramos inúmeras doutrinas filosóficas, mas também vários problemas” 

(1998, p.253).   As reflexões sobre um tema como a felicidade, com alto grau de 

subjetividade, nos conduzem a vários questionamentos, colocando-se em dúvida sua 

autenticidade, e até veracidade, se partimos do pressuposto que não temos como medir o 

grau de felicidade das pessoas. Porém, não pretendemos durante a elaboração desta 

pesquisa, julgar se o individuo é feliz ou não, apresentamos como intenção contribuir 

para a reflexão acerca de um tema que atualmente tem chamado a atenção de vários 

estudiosos, visto que, está relacionado com a qualidade de vida dos seres humanos. 

Além disso, Giannetti defende que “o fato de a felicidade ser uma experiência subjetiva 

não significa que nós não devamos buscar a máxima objetividade possível na tentativa 

de compreendê-la” (2002, p.73). 

 Ao mesmo tempo em que percebemos uma grande preocupação com o bem-estar 

subjetivo, a boa vida e as formas de conseguir alcançar a felicidade, encontramos em 

Comte-Sponville (2006) uma indagação importante para a compreensão da presença 
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deste tema na vida das pessoas mesmo sabendo que os momentos de alegria ficarão 

comprometidos com a nossa morte. 

 Diante da certeza da morte, o homem poderia simplesmente não se preocupar em 

discutir e vivenciar momentos felizes. Porém Comte-Sponville   defende exatamente o 

contrário, para ele “a morte só impede de serem felizes aqueles que aguardam uma 

felicidade eterna que virá mais tarde” (2006, p.167), e completa este pensamento 

afirmando que “a morte não nos impede de gozar a vida como ela é. Muito pelo 

contrário: se pensarmos lucidamente sobre a morte, a própria brevidade da vida só a 

torna mais preciosa” (2006, p.167). 

 Se por um lado a discussão sobre este tema filosófico pode parecer 

imprescindível para a sociedade moderna, ao mesmo tempo, e por outro lado, quando a 

filosofia é vista diante do saber científico, esta relação parece ficar um pouco mais 

frágil. Para Aranha e Martins,  

 

vivemos em um mundo marcado pela busca dos resultados imediatos 
do conhecimento. Sob esta perspectiva, é considerada importante a 
pesquisa da cura do câncer; ou o estudo de matemática no ensino 
médio porque “entra no vestibular”; ou ainda a seleção das disciplinas 
que vão interessar no exercício de determinada atividade (2003, 
p.90). 
 

  

Este pode ser um reflexo de uma sociedade que procura por respostas rápidas, 

baseadas na busca pelas certezas absolutas que algumas vezes tentam se mostrar mais 

acessíveis ao homem moderno, e assim, Bosch afirma que,  

 

no fundo, para viver bem, temos necessidade de um saber das coisas 
essenciais, ou seja, de uma filosofia que seja quase completa e 
acabada. O saber científico e técnico, por certo útil ao nosso bem-
estar, parece, se refletirmos bem nisso, menos indispensável para a 
nossa felicidade (1998, p.253). 
 
 

 O que podemos perceber com esta afirmação é que tanto a filosofia quanto os 

saberes científicos e técnicos buscam o bem-estar e, conseqüentemente, a felicidade. Na 

opinião de Bosch o grande erro da humanidade encontra-se em, neste caso, valorizar 

mais o conhecimento técnico que o filosófico, por isso, “aparentemente, prova de certa 



44 

 

falta de reflexão, é notadamente a crença ingênua de que a felicidade se acha no poder e 

na riqueza” (1998, p. 254). 

 A busca pela felicidade encontra-se presente em todas as esferas da sociedade, 

ricos ou pobres, brancos ou negros, brasileiros ou gregos, todos os homens e mulheres 

querem se sentir felizes. Levando em consideração tudo o que foi exposto até agora, 

entendemos ser a felicidade um tema muito presente em nossa vida, visto que, atua 

como objeto final de grande parte das pesquisas realizadas atualmente e funciona 

também como o principal incentivador das atitudes humanas. 

 As discussões sobre a felicidade nos dias de hoje se justificam por esta ser 

comprovadamente considerada o principal objetivo do ser humano. Segundo Giannetti 

“qualquer que seja o propósito último da existência humana de um ponto de vista 

cósmico, uma coisa é certa: o propósito terreno das pessoas de carne e osso em qualquer 

lugar do planeta é alcançar a felicidade e fazer o melhor do que são capazes de suas 

vidas” (2002, p. 59). 

 Indubitavelmente, se existe um propósito universal, ou seja, um objetivo que 

todos querem alcançar independente do lugar em que vivam sua reflexão e discussão é, 

no mínimo, interessante. 

 

2.4 EDUCAÇÃO PARA A FELICIDADE?  

As reflexões acerca da educação atualmente mostram pesquisas que perpassam 

principalmente o campo da aprendizagem, tendo muitas vezes, como foco as 

metodologias para o perfeito trabalho entre escola- professor- aluno. 

 Porém, acreditamos ser a grande preocupação das escolas do século XXI a 

tentativa de formar, cada vez mais, bons estudantes possibilitando o ingresso nas 

melhores universidades e atendendo as demandas do mercado de trabalho, que exige 

profissionais bem qualificados, o que conseqüentemente gera mais riqueza para todos os 

envolvidos neste processo, sendo este, muitas vezes, seu único objetivo. 

 As conseqüências deste processo de formação dos novos trabalhadores criam 

verdadeiros campos de batalha entre as instituições de ensino que buscam sempre por 

maiores resultados, como por exemplo, o número de aprovados nos vestibulares, 

utilizando estes dados como comprovantes de sua boa qualidade, ou seja, o que 

prevalece é a quantidade. 

 Segundo Sampaio isto acontece, pois,  
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as ideologias que dominam o planeta estão voltadas para as 
questões econômicas, de domínio e competição sem levar em 
consideração o respeito pela vida, pela dignidade do ser 
humano, à sua auto-realização. Com isso, não se privilegia o 
bem-estar humano, o que pode possibilitar o desenvolvimento 
harmonioso da sociedade, mas apenas os interesses do capital e 
de uma minoria que detém o poder (2007, p.35). 
 
 

 É notório que o reflexo deste modelo educacional acarreta a manutenção das 

desigualdades sociais, uma vez que, por parte da pequena elite não existe a intenção de 

modificá-la, e assim, utiliza-se da escola na tentativa de dar continuidade ao seu 

processo de manipulação. Porém quando passamos a pensar na educação como algo 

maior, mais complexo que uma simples tentativa de manipulação, iniciamos uma 

discussão sobre sua verdadeira finalidade e entendemos que “a educação é o caminho 

para a realização humana” (SAMPAIO, 2007, p.37). 

  A visão mais crítica do universo escolar apresenta peculiaridades que a 

transformam em um componente imprescindível para a formação humana e social. 

Desta forma, Sampaio defende que “é necessário repensá-la e fazê-la servir à vida, à 

realização humana, social e ambiental” (2007, p.37).    

 Do ponto de vista histórico, a defesa pela educação voltada para os valores 

humanos e sociais não é característica unicamente da sociedade atual. Em seu livro 

Hourdakis discute sobre a concepção da teoria de Aristóteles e sua relação com a 

educação, desta forma, ele defende a felicidade como o “objetivo fundamental de sua 

teoria política e pedagógica” ( p.11). 

 Para Aristóteles a felicidade constitui o objetivo do homem, sendo assim, seus 

princípios educacionais encontram-se baseados nesta perspectiva. Deste modo, para 

entendermos melhor suas considerações Hourdakis explica que “[...] a virtude, 

associada às noções do fazer e do agir, torna-se uma das noções mais fundamentais da 

educação no âmbito de uma pedagogia ativa, que ainda hoje constitui o objetivo 

principal da reflexão pedagógica moderna” (2001 p.11). 

 Assim, quando a educação se volta para a necessidade da sociedade, na tentativa 

de formar cidadãos críticos, a cultura de transmissão de saberes sistematizados e sua 

conseqüente manipulação começa a perder forças, pois, o educando passa a ser atuante e 

transformador da realidade. Para Sampaio  
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neste contexto, a educação exerce um papel fundamental no 
resgate do seu real significado: educere – puxar para fora. 
Colocar para fora todo o potencial interno no desenvolvimento 
dos valores humanos (2007 p.46). 
 

 A sociedade que se preocupa com a formação humana  dos cidadãos  encontra 

na  educação a  principal fonte  de disseminação de valores  e  princípios importantes 

para seu desenvolvimento. Na concepção de Hourdakis “o conveniente e o justo, o bem 

e a medida, a felicidade da sociedade e do indivíduo, que constituíram o âmbito no qual 

Aristóteles situou sua teoria da educação, são também o que poderia constituir os 

principais eixos da educação de hoje” (2001. p.13). 

 Vista desta forma, a educação deixa de estar a serviço da manutenção das 

desigualdades sociais e avança no sentido de favorecer uma sociedade mais justa e 

igualitária, transformadora da realidade social. 

 Tratando-se destas responsabilidades que envolvem a educação, o professor 

inserido neste contexto trabalha visando a construção do conhecimento interdisciplinar 

do aluno, mostrando sua verdadeira finalidade. Segundo Sampaio,        

 

educar é dar sentido às práticas e atos do cotidiano. É mais que 
desenvolver a inteligência e habilidades. É fazer do indivíduo um ser 
útil a sociedade e ao mundo. É através dessa missão que a educação 
irá ganhar importância e credibilidade no seio da sociedade (2007 
p.69). 
 

 A educação que aborda a formação humana preocupa-se em como buscar 

desenvolver nos alunos valores importantes para a convivência em sociedade, como por 

exemplo, a solidariedade, a justiça, a cooperação, entre outros. Porém este complexo 

trabalho requer empenho de todas as partes envolvidas, pois, “é preciso que família e 

escola sejam guardiãs e catalisadoras dos valores humanos, tão universais como as 

verdades científicas que devem ser absolutamente protegidas” (Sampaio, 2007 p. 153). 

Através do conjunto de esforços oriundos da escola, família e sociedade, a educação 

poderá contribuir para além da superação de números puramente quantitativos. 

 A defesa por uma educação que se preocupe com a formação humana, reside no 

fato de que segundo os filósofos estudados anteriormente, estes valores constituem 
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elementos importantes para o sentimento de bem-estar e conseqüente felicidade, 

lembrando ser esta o objetivo final da vida humana. 

 Desta forma, estando a educação voltada para tal finalidade, ou seja, a formação 

do cidadão e do profissional, torna-se ainda mais fundamental e imprescindível, 

testificando sua funcionalidade para se conseguir viver de forma mais feliz. 
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3 CONHECENDO NOSSO CAMPO DE ESTUDO 

 

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

A importância do método científico utilizado nas pesquisas acadêmicas nos 

remete ao fato de que todo pesquisador necessita de meios para conseguir refletir sobre 

o objeto de investigação de forma consistente, por isso, Gil  o define como sendo um 

“conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o 

conhecimento” (1987, p27).   

 Desta forma, para podermos desenvolver nosso método científico utilizaremos a 

pesquisa exploratória como o meio de adquirir os novos conhecimentos acerca da 

temática estudada e assim realizá-la de forma cientificamente aceitável. Esta 

característica da pesquisa tem como um dos objetivos  

 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-
lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas 
pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a 
descoberta de intuições (GIL 1991, p45). 
 
 

Assim, pretendemos através dela responder aos questionamentos e atender os 

objetivos da investigação. O estudo sobre a felicidade humana e sua relação com a 

escola, buscou identificar as opiniões dos professores do Ensino Fundamental II da 

Escola Municipal Presidente Kennedy sobre sua concepção e percepção de felicidade e 

a contribuição da escola para a conquista da felicidade humana. 

 Sobre o delineamento6 da pesquisa adotamos como procedimento para a coleta 

de dados o estudo de caso com entrevista estruturada7, considerando que nossas fontes  

foram as informações fornecidas por pessoas, o que nos permitiu a elaboração de um 

formulário com perguntas abertas possibilitando maior liberdade de expressão dos 

entrevistados e conseqüentemente uma variedade de respostas durante a abordagem, 

viabilizando uma análise minuciosa e um maior aproveitamento das informações 

colhidas. 

                                                            
6 “o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, envolvendo tanto 
a diagramação quanto a previsão de análise e interpretação de coleta de dados”. Cf. Gil, 1991, p.48. 

7 Ver anexo II e III. 
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 O estudo de caso é segundo Gil, “caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo 

de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento” (1991, p.58). Essa forma de pesquisa possibilita uma maior atuação 

prática do pesquisador na busca pela resposta de um problema, que neste caso é a 

contribuição da escola para a conquista da felicidade, além de possibilitar a confluência 

entre a teoria e a realidade, aproximando-se da afirmação de Severino quando defende 

que “só a teoria pode dar ‘valor’ científico a dados empíricos, mas, em compensação, 

ela só gera ciência se estiver em interação articulada com esses dados empíricos” (1996, 

p117).   

 Paralelo a este ponto da pesquisa, a preocupação com a interpretação dos dados 

se faz presente, pois, segundo Maingueneau,  

“trata-se de procedimentos pragmáticos porque exigem do 
destinatário uma análise do contexto e não somente uma 
interpretação semântica (...), o destinatário não é passivo: ele 
próprio deve definir o contexto do qual vai tirar as informações 
necessárias para interpretar o enunciado” (2008, p.29). 
 

 A interpretação e análise dos discursos dos professores entrevistados apresenta-

se como parte imprescindível na pesquisa, uma vez que, a entendemos como condição 

para uma interpretação correta. Para Maingueneau, “a priori nunca há uma única 

interpretação possível para um enunciado e é preciso explicar quais os procedimentos 

do destinatário para chegar à mais provável, que será aquela que se deve preferir em tal 

ou qual contexto” (2008, p.29). 

Desta maneira, esta parte da pesquisa buscou analisar a opinião dos professores 

levando em consideração o contexto real e social e sua relação com os aspectos da 

temática escolhida.    

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

Esta pesquisa foi realizada junto aos professores do Ensino Fundamental II da 

Escola Municipal Presidente Kennedy. A participação dos professores se deu de forma 

espontânea, nos turnos da tarde e da noite, contemplando os que estavam em ativo 

exercício. Desta forma, o grupo utilizado para a realização da entrevista foi composto de 

seis professores totalizando cinqüenta por cento do corpo docente do Ensino 

Fundamental II. Tais professores atuam nas seguintes áreas: português, inglês, história, 

geografia e informática. 
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Os depoimentos contribuíram para melhor entendermos as considerações 

defendidas pelos professores entrevistados, uma vez que, através das respostas 

concedidas foi possível identificar as concepções sobre felicidade e sua relação com o 

acesso à escola. 

Escolhemos pesquisar os professores que atuam no Ensino Fundamental II, pois, 

os alunos que freqüentam esta etapa da escolarização apresentam uma grande variação 

quanto à faixa etária, sendo em sua maioria adolescentes, porém, encontramos também 

adultos, que são geralmente matriculados no turno da noite. A busca pela auto-

afirmação e a construção da identidade se mostra presente na vida destes jovens e 

constituem fatores de grande preocupação para os professores, uma vez que, 

observamos no Projeto Político Pedagógico da escola a atenção concedida para a 

formação que valorize a ética e o preparo para a convivência social. 

Destacamos ainda a proximidade de alguns alunos com o mercado de trabalho 

nesta faixa etária, fato vivenciado na referida escola, gerando mais preocupação com a 

formação cidadã do aluno. Tais professores lidam diariamente com a difícil tarefa de 

alfabetizar um grupo considerável de alunos, adolescentes e adultos, para a construção 

de uma sociedade democrática, justa e igualitária.      

 A ação educativa, na Escola Municipal Presidente Kennedy apresenta como 

proposta pedagógica a premissa de que o conhecimento é construído nas discussões 

coletivas e que as relações de aprendizagem possibilitam a reversibilidade de papéis no 

ato de ensinar e aprender. 

 

3.3 LOCAL DA COLETA DE INFORMAÇÕES 

O grupo pesquisado foi composto pelos docentes do Ensino Fundamental II da 

Escola Presidente Kennedy, localizada no Sítio Campos, s/n, situada na BR 232, trecho 

entre a cidade de Caruaru e São Caetano no estado de Pernambuco. 

 A idéia da construção da Escola Municipal Presidente Kennedy teve início a 

partir da iniciativa do senhor Antônio de Oliveira Melo, que doou o terreno para sua 

construção. A escola foi fundada no ano de 1963, com o nome de Escolas Reunidas 

Presidente Kennedy em homenagem ao ídolo do fundador, eterno admirador do 

Presidente Jonh Fitzgerald Kennedy. 

 Inicialmente a escola possuía apenas uma sala de aula obedecendo ao seguinte 

critério: a iniciação de três séries ( 1ª, 2ª e 3ª) que somava ao todo um total de 94 alunos, 
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com um espaço físico composto de um banheiro, uma sala e uma cozinha; com o passar 

dos anos e aumento da população local foram construídas mais três salas ficando com o 

total de quatro. Em 1998 novas mudanças ocorreram, através do governo do senhor José 

Queiroz, com a doação do outro terreno próximo a antiga Sede, que com o engenheiro 

Carlos Alberto Q. Duarte, secretário de obras da época, iniciou a construção de um novo 

prédio, idealizado pelo engenheiro responsável, Sr. Mozart Alencar Oliveira e a 

arquiteta Hilda Lúcia Pereira, porém a obra foi fundada no governo do Sr. João Lira. 

 Quanto às primeiras nomeações profissionais que se há registros na escola data 

entre 1977 a 1979, sendo nomeada responsável da escola a senhora Delzeane Alves 

Cabral, como professoras Maria Freire e Antonina Pedrosa de Lima Siqueira e como 

merendeiras Irene Amélia da Silva e Maria Alice de Holanda Cavalcante, também 

professora. 

De acordo com os arquivos da escola, consta que inicialmente a unidade escolar 

era de competência do Estado, somente a partir de 16/12/1983 (com a portaria nº 76) a 

escola passou a pertencer ao Município de Caruaru, com a publicação em Diário 

Oficial. No período de 1963 a 1984 a escola contava com apenas com o ensino 

fundamental I, somente após 1984 foi instalado o ensino fundamental II. A educação de 

jovens e adultos, que anteriormente era nominada por nível equivalente a união de duas 

séries em uma, também foi implantada nesta mesma época. No ano de 2002 foram 

criadas as fases que correspondiam à junção de duas séries do ensino fundamental II 

endereçadas a estudantes fora da faixa. 

  No ano de 2009, período da coleta dos dados, a comunidade escolar era 

composta por novecentos e sessenta e três alunos, destes, quinhentos e vinte e sete 

pertencentes ao Ensino Fundamental II, distribuídos nos turnos da tarde e noite. A 

estrutura funcional da escola apresentava cinqüenta e três funcionários, sendo doze o 

total de professores atuantes na etapa de escolarização estudada.    

 Atualmente, a escola funciona com onze salas de aula, atendendo trinta e duas turmas 

nos três turnos (manhã, tarde e noite), com um total de novecentos e cinquenta alunos 

distribuídos nas modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos. 

 Consolidar os mecanismos de participação e democratização da gestão escolar, 

fortalecendo a autonomia da escola, garantindo a participação não somente da comunidade 

escolar, mas também da comunidade local, articulando o trabalho de todos para a melhoria na 

qualidade da educação, disponibilizando, ao educando, o pleno exercício da cidadania, 
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garantindo ainda que a escola seja um ambiente de respeito e cultivo das diferenças, como fator 

fundamental na prática educativa escolar, corresponde ao principal objetivo da referida escola. 

A escola tem como missão promover uma educação pública de qualidade que possibilite 

o respeito e a valorização na diversidade cultural e na preservação do meio ambiente, 

priorizando um ensino voltado a atender as necessidades na formação do cidadão crítico, 

capazes de transformar a sua realidade. 

A Escola Municipal Presidente Kennedy tem por fins educativos garantir o 

acesso, a permanência e o sucesso do aluno na escola, baseando o trabalho pedagógico 

através do comprometimento com a construção do conhecimento pelo próprio sujeito e 

sua formação cidadã crítica. 

 Assim, acreditamos que a educação escolar favoreça a construção de uma 

sociedade mais justa, que respeite as diferenças, que garanta espaço para que o 

indivíduo possa emergir no social, favorecendo, desta forma, a garantia aos direitos de 

todos. 

A Escola deve responder pelo acesso ao conhecimento que se considera 

necessário à inserção social, para que os jovens se apropriem das conquistas das 

gerações precedentes e se preparem para novas conquistas. Faz isso através da seleção e 

organização de situações planejadas especialmente para promover a aprendizagem dos 

conteúdos que são culturalmente valorizados pela sociedade em que ela se insere. 

A reflexão sobre o que ensinar e o que é aprender precisa considerar que o ser 

humano não é passivo e não nasce pronto, mas está em processo constante de 

transformação, e vai se constituindo como sujeito à medida que interage com o meio 

que o cerca. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

O estudo de caso mostra ser o tipo de delineamento mais adequado para a 

presente pesquisa, pois, segundo Gil, apresenta como vantagem “o estímulo a novas 

descobertas [...]; a ênfase na totalidade [...]; e a simplicidade dos procedimentos [...]” 

(1991, p.59), assim, levando em consideração que nossa pesquisa utiliza este recurso 

permitindo obter dados de uma certa quantidade de pessoas e conseguindo isso dentro 

de um curto espaço de tempo, além de proporcionar uma maior flexibilidade no decorrer 

da entrevista, aplicamos este método científico para a coleta dos dados. 
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 Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir de 

livros e artigos, bem como uma pesquisa documental utilizando reportagens sobre o 

tema e através desta revisão adquirimos embasamento teórico para melhor aplicar, 

analisar, relacionar e interpretar as questões referentes à temática abordada. 

 Posteriormente, partimos para o estudo de caso utilizando como técnica de 

coleta a entrevista estruturada, com uma relação fixa de perguntas, objetivando colher 

informações sobre a concepção e percepção de felicidade dos professores, dados sobre 

seu histórico e prática na profissão de educador, a importância da escola para o ser 

humano e a contribuição da escola para a conquista da felicidade, seguido de uma 

análise minuciosa sobre as respostas obtidas. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DAS INFORMAÇÕES 

Através dos instrumentos utilizados para a entrevista, foi possível realizar esta 

etapa da pesquisa aproveitando ao máximo a contribuição dos professores. O objetivo 

da aplicação desta metodologia foi possibilitar um maior diálogo com cada entrevistado 

deixando-os livres para expor suas idéias, uma vez que, as perguntas permitiam tal 

flexibilidade. 

 Para o melhor aproveitamento da pesquisa, houve a preocupação com o espaço 

físico a ser utilizado, pois, buscamos ambientes mais isolados a fim de não acontecer 

interrupções no transcorrer da entrevista. Seguindo as orientações de Gil utilizamos 

como procedimentos: “delimitação da unidade-caso; coleta de dados; análise e 

interpretação dos dados; e a redação do relatório” (1991, p.121).  

 Quanto ao primeiro aspecto, o autor explica que trata-se de “delimitar a unidade 

que constitui o caso em estudo” (1991, p.121). Desta forma, para esta pesquisa, 

escolhemos os professores que atuam no Ensino Fundamental II da Escola Presidente 

Kennedy,  situada na cidade de  Caruaru. 

 Em relação à coleta de dados, foi realizada mediante a utilização de entrevistas. 

Inicialmente foi explicado aos professores o objetivo da entrevista, bem como, a 

apresentação das questões direcionadas ao problema a ser investigado. Todas as 

entrevistas foram registradas com o auxílio do gravador de voz, sendo transcritas 

posteriormente.  
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 Para a análise e interpretação dos dados levamos em consideração “as limitações 

dos dados obtidos, sobretudo no referente à qualidade da amostra” (1991, p. 123), que 

nos possibilitou fazer algumas generalizações a partir dos dados.  

 A redação do relatório contemplou elementos considerados relevantes para a 

discussão dispondo de dados suficientes para sua execução. Realizada a transcrição, 

analisamos e selecionamos alguns trechos de acordo com o tema abordado 

especificamente em cada estudo, para isso, dividimos a análise em três partes: 1. O que 

é felicidade?; 2. Escola e Felicidade: existe relação?; 3.  A contribuição da escola para a 

conquista da felicidade. 

 As entrevistas foram realizadas entre os dias dezenove de outubro e dez de 

novembro do ano de dois mil e nove, envolvendo parte do corpo docente atuante no 

Ensino Fundamental II. Os encontros ocorreram de acordo coma disponibilidade de 

cada professor e sem interrupção durante sua execução.   

 

3.6 TIPO DE ANÁLISE 

Para que a pesquisa carregue a cientificidade esperada, torna-se necessário após  

coleta dos dados, sua análise correta e profunda. Desta forma, consideramos que a 

 análise de dados é o processo de busca e de organização sistemática 
de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais 
que foram sendo acumulados, com o objetivo de aumentar a sua 
própria compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir 
apresentar aos outros aquilo que encontrou (BOGDAN E BIKLEN, 
1994, p.205). 
    

A tarefa analítica realizada nesta investigação buscou identificar através dos 

depoimentos, a visão dos entrevistados sobre a temática, com foco na abordagem a 

respeito da concepção de felicidade e a contribuição da educação para a sua conquista.  

 Utilizamos a análise interpretativa para as entrevistas já que, como afirma 

Severino “interpretar, em sentido restrito, é tomar uma posição própria a respeito das 

idéias enunciadas, é superar a estrita mensagem do texto, é ler nas entrelinhas, [...], é 

explorar toda a fecundidade das idéias expostas [...]”(1996, p.56). Deste modo este tipo 

de análise é compatível com o objetivo da pesquisa além de possibilitar a compreensão 

dos materiais recolhidos na investigação, respeitando sempre a particularidade de cada 

depoimento, pois, acreditamos que esta tarefa não é fácil, porém, torna possível 

identificar diferentes visões em torno de um mesmo objeto, enriquecendo a discussão. 

Como processo da análise e interpretação dos dados empregamos a etapa de descrição 
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dos dados, acatando a sugestão de Gil a fim de atendermos ao objetivo de “caracterizar 

o que é típico no grupo” (1996, p.104).       

 Com o uso destas técnicas, buscou-se analisar a complexidade que cerca as 

discussões sobre a percepção do conceito de felicidade, considerando sua subjetividade 

e suas inúmeras interpretações, com um olhar voltado para a relação com a educação. 
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4.FELICIDADE: A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES 

 

4.1 O QUE É FELICIDADE? 

Na perspectiva de buscar respostas para esta pergunta iniciamos a análise dos 

dados coletados. Nesta primeira parte objetivamos atentar aos aspectos que envolvem a 

felicidade considerando sua percepção e conceito a fim de posteriormente 

aprofundarmos sua discussão, para isso, utilizaremos como identificação números 

correspondentes aos professores entrevistados preservando assim, suas identidades. No 

campo correspondente a percepção de felicidade nosso maior interesse encontra-se em 

identificar se os entrevistados se sentem felizes e porque, levando em consideração 

como percebem este sentimento em sua vida.  

 O professor José Romildo diz que dependendo do aspecto da vida se sente feliz, 

por exemplo, com relação a amizades, família e namoro, entretanto, voltando para o 

campo profissional esta resposta é negativa, pois, não consegue sentir que está fazendo 

o trabalho que gostaria. Continua afirmando que se sente realizado e está bem com as 

pessoas que ama e, por isso, percebe que está feliz. 

 Ficar extrovertido e brincando com todos é o que faz o professor Olímpio 

perceber quando está feliz. Defende ainda que na maioria das vezes se sente feliz e 

afirma: 

Eu me sinto feliz porque eu me sinto realizado nas coisas que eu 
faço [...]. 

 

 Diante da afirmação sobre o fato se sentir-se feliz, a professora Elisama justifica 

sua resposta: 

Eu tenho muita coisa realizada, tenho uma família que eu amo, 
tenho emprego, saúde, ...é...dificuldades todo mundo passa, mas 
acho que não são grandes coisas...eu me sinto feliz, me sinto 
realizada. 

 

 A professora Lucineide afirma que está feliz, pois, está apaixonado e atenta para 

alguns fatos que o faz perceber quando está feliz declarando: 

[...]a gente sente que  a fisionomia ta diferente, que você está 
mais tranqüilo, que você até perdoa situações que antes não 
perdoava quando estava irritada, quando se sentia só, mas acho 
que por não ter mais essas circunstâncias que levem as pessoas a 
ficarem tristes...ai por isso eu percebo que estou feliz....estou 
perdoando mais, que eu estou gostando mais, que estou tendo 
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visões que antes eu não tinha de situações adversas, ai tudo está 
na paz, mais tranqüilo. 
 

Encontramos também resposta positiva quanto ao sentimento de felicidade na 

professora Nadja, tendo como motivos a presença dos pais, família e o fato de ter um 

emprego. O entrevistado diz perceber que está feliz, pois: 

[...] a sensação do corpo é diferente, quando você está feliz, seu 
rosto fica diferente...raramente as pessoas não percebem quando 
eu estou feliz...a fisionomia muda totalmente quando estou feliz, 
o sorriso, o olhar...tudo expressa. 

 

 Apesar de encontrar certa dificuldade em responder se realmente se sente feliz, o 

professor José Francisco acredita que sim e explica: 

Minha vida desde criança foi uma jornada meio complicada, 
pais separados, conflitos e mais conflitos, mas ao mesmo tempo 
eu soube buscar a minha realização, vou buscar minha felicidade 
em cima da minha realização profissional, pessoal. 

 

 Decidimos por apresentar alguns extratos das falas de cada um dos depoentes 

que consideramos significativas para o nosso estudo nesta primeira parte da análise, 

pois, acreditamos ser de suma importância compreendermos detalhadamente como os 

entrevistados lidam com o sentimento de felicidade, para assim, melhor interpretarmos 

suas considerações posteriores. 

 Observemos o gráfico abaixo sobre os fatores que justificam o sentimento de 

felicidade dos professores entrevistados: 

 
Gráfico 1 - Fatores que justificam o sentimento de felicidade 
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 Um dado comum observado nas respostas foi que o sentimento de realização 

profissional surge como motivo dado a justificativa na sensação de estar feliz. De fato, o 

trabalho aparece como um elemento que contribui para que os homens e mulheres se 

sintam felizes, e uma das razões para este acontecimento, segundo Russell, é que “a 

persistência nos propósitos é um dos ingredientes mais importantes da felicidade a 

longo prazo e, para a maioria dos homens isso se consegue principalmente no trabalho” 

(2004, p.177).  Para este filósofo, quando estamos no exercício de nossas funções, 

sendo ela remunerada ou não, existe a possibilidade de êxito, ascensão, reconhecimento 

público e como estes são fatores presentes na ambição dos seres humanos, o trabalho 

aparece como veículo principal para alcançar tal objetivo, além disso, ele complementa 

afirmando que “ninguém pode tirar de ninguém a felicidade que provoca haver feito 

bem um trabalho importante, a não ser que lhe seja demonstrado que, na verdade, todo 

seu trabalho está malfeito” (2004, p. 181). 

 De fato, Schopenhauer tem opinião semelhante ao defender que,  

desenvolver uma atividade, dedicar-se a algo ou simplesmente estudar 
são coisas necessárias a felicidade do ser humano. Ele deseja ativar 
suas forças e, de alguma maneira, sentir o êxito dessa atividade (2001, 
p.72). 

 

 Desta forma, percebemos que o êxito representa um fator importante para o 

sentimento de felicidade, sendo principalmente através das atividades realizadas 

diariamente que podemos obtê-lo. 

 É importante notarmos que a sensação de felicidade oriunda do resultado de um 

trabalho bem feito, se faz presente nos homens e mulheres de todas as classes sociais e 

em qualquer parte do mundo, o que nos leva a testificar sua importância e acessibilidade 

independente da situação financeira. Sobre isso Almeida nos mostra que,  

abundam casos de brilhantes sucessos, em que pessoas de condições 
precárias triunfaram na vida. Elas certamente não alcançaram o êxito 
por um mero capricho da sorte ou por uma fortuita combinação dos 
astros. Foi, antes, o resultado de um conjunto de persistentes esforços, 
aliados a uma vontade obstinada (1993, p.38).     

 

 Outro dado que também observamos durante a entrevista foi a presença da 

família e amigos como constituinte do grupo de fatores que proporciona a felicidade. 

Nota-se nos depoimentos a importância de sentir-se bem ao lado dos parentes. A 

opinião de Aristóteles acerca da natureza da amizade consiste em defender que ela,  
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[...] ajuda os jovens a evitar o erro; ajuda os mais velhos, 
amparando-os em suas necessidades e suprindo as atividades 
que declinam com o passar dos anos; e os que estão no vigor da 
idade ela estimula a prática de ações nobres, pois com amigos – 
‘dois que andam juntos’ – as pessoas são mais capazes de agir e 
de pensar ( p. 172).  

 

 As amizades representam tal importância para os filósofos, pois, eles acreditam 

que para haver tal sentimento entre os amigos, é preciso doar-se no sentido de querer 

sempre fazer o bem, e isto é importante para a felicidade. Schopenhauer acredita que 

“daquilo que possuímos fazem parte, principalmente os amigos. Mas essa posse 

caracteriza-se por uma peculiaridade, segundo a qual o possuidor tem de ser, na mesma 

proporção, a posse do outro” (2001, p.115). 

Porém, quando trata-se da família, esta natureza torna-se ainda mais intensa, 

pois, segundo Russell, “a base da família é naturalmente o fato de que os pais sentem 

um tipo de afeto especial pelos filhos, diferente do que sentem entre si ou pelas outras 

crianças” (2004, p. 167). Desta forma entendemos que os laços familiares e a presença 

de amigos proporcionam aos depoentes a sensação de estar feliz, sendo também 

imprescindível nos momentos que declaram perceber este momento.   

 Observamos também que as relações amorosas aparecem como um importante 

fator para a felicidade. Segundo Russel isto acontece, pois, “uma das principais causas 

da diminuição do entusiasmo é a sensação de que não nos querem, enquanto o sentir-se 

amado, ao contrário, aumenta o entusiasmo mais que tudo” (2004, p.147). 

Em relação ao namoro, o filósofo acredita que o entusiasmo gerado a partir dele 

é importante para a felicidade, uma vez que, “ser incapaz de inspirar amor sexual é uma 

grande desgraça para qualquer homem ou mulher, já que os priva das maiores alegrias 

que a vida pode oferecer” (2004, p.151). 

Desta forma, refletindo ainda sobre este ponto, através das considerações de 

Russell, podemos acreditar no que foi revelado através dos depoimentos, pois,  

 

o afeto, no sentido de autêntico interesse recíproco de duas pessoas – e 
não apenas como um meio para que cada qual obtenha benefícios, mas 
sim como um ajuste com vistas ao bem comum -, é um dos elementos 
mais importantes da autêntica felicidade (2004, p.154). 
   

 Outro elemento citado como importante durante a entrevista foi a saúde, 

cabendo também algumas considerações a seu respeito. Para Schopenhauer “pelo menos 
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nove décimos da nossa felicidade devem-se exclusivamente à saúde. Pois dela depende, 

antes de mais nada, a serenidade do espírito [...]” (2001, p.75). O filósofo defende que 

quando estamos saudáveis conseguimos suportar melhor as adversidades que poderão 

por ventura ocorrer. Assim, ele defende que “com saúde, tudo é uma fonte de prazer. 

Por isso, um mendigo saudável é mais feliz do que um rei doente” (,p.76). 

 Sobre os fatores que foram citados pelos professores durante a entrevista 

percebemos que em sua maioria convergiam para os mesmos aspectos e isto acontece, 

segundo Russel, pois, “há certas coisas que são indispensáveis para a felicidade da 

maioria das pessoas, mas são coisas simples: comida e casa para morar, saúde, amor, 

um trabalho satisfatório e o respeito dos outros” (2004, p.206).  

Paralelamente a este estágio da discussão, as concepções de felicidade 

defendidas pelos entrevistados mostram certa dificuldade no que diz respeito a 

conceituação do referido sentimento. Sobre isso o professor José Francisco alega:  

[...] acho que tanto eu como qualquer outra pessoa não consegue 
definir o que seja realmente a felicidade, mas eu só sei que a 
gente busca a cada momento esse sentimento [...]. 

 

 Com relação a esta questão tal impasse já era, de certa forma, esperado uma vez 

que segundo Almeida,  

não se pode definir o que seja felicidade. Ela varia de pessoa para 
pessoa. É uma sensação exclusivamente individual. Cada um pode 
sentir-se feliz à sua maneira: o rico no meio do seu luxo, o pobre na 
simplicidade do seu lar, o empresário no complexo mundo de seus 
negócios, o lavrador no trabalho árduo do campo. Todos eles podem 
ser felizes. A felicidade não escolhe as pessoas, mas são estas que 
escolhem a sua felicidade (1993, p.63).     
 
 

 Analisando as respostas dadas pelos professores, percebemos que o conceito de 

felicidade está estreitamente relacionado a “estar de bem com a vida”, uma resposta 

subjetiva para uma pergunta subjetiva, porém, esclarecedora uma vez que, segundo 

Giannetti, “a felicidade, em suma, jamais será um estado final que se possa adquirir e 

dele tomar posse de uma vez por todas” (2002, p. 177). 

 Diante disto, destacamos as considerações da professora Elisama: 

“Felicidade...., eu acho que é quando a gente está de bem com a 
vida, quando a gente se sente realizada, quando a gente vê que 
quando a gente batalha, mesmo com sacrifício a gente vai 
conquistando, eu acho que felicidade é estar de bem com a 
vida.” 
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 Dentre as concepções concedidas, o “estado de espírito” aparece na fala da 

professora Nadja como referência de acordo com sua consideração acerca do que é 

felicidade: 

Eu acho que é um estado mental, você tem na sua mente uma 
referência do que é felicidade [...] algumas pessoas acreditam 
que felicidade seja um carro novo, uma casa nova, mas quando 
chega aquele objetivo vê que não estão felizes, já outros não tem 
tudo isso e se sentem felizes [...] então minha concepção de 
felicidade é essa, um estado de espírito. 

 

 De certa forma, encontramos em Almeida semelhante perspectiva quando 

defende que “a felicidade a que aludimos e que procuramos alcançar é uma sensação 

predominantemente de bem-estar espiritual e que se sobrepõe às vicissitudes da vida” 

(1993, p.63). 

 A abordagem encontrada nos demais depoimentos apresentam elementos que 

dão continuidade aos pensamentos expostos: 

Felicidade é tudo o que eu estou sentindo hoje...alegria de viver, 
vontade de viver, assim, as perspectivas são boas, pra você ter a 
felicidade, você tem que estar tranqüilo, ter a família, ver os 
filhos encaminhados [...] (Lucineide). 
 
“[...] é...quando a gente esta se sentindo bem pra mim é quando 
você tá bem com as pessoas que você gosta [...]” (José 
Romildo). 
 
“O conceito que eu tenho de felicidade é que a gente precisa 
sempre buscar ser feliz mesmo que aconteça coisas ruins” 
(Olímpio). 

  

 Ao procurarmos entender o que é a felicidade, a fim de tentarmos conceituá-la, 

inúmeras precauções devem ser tomadas. O fato de não existir uma concepção 

universal, não que dizer que não devemos refletir sobre ela, entretanto, encontramos nos 

conceitos de alguns filósofos certa preocupação quanto às possíveis relações. 

Observamos em Comte-Sponville a seguinte afirmação:  

 

atenção para não reduzir a felicidade às ‘pequenas alegrias’, aos 
pequenos prazeres e satisfações! A verdade é que para ser feliz é 
preciso renunciar à idéia de felicidade eterna, pelo menos no sentido 
em que a eternidade seria um tempo infinito (2006, p.157).   
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 Para Bosch esta preocupação também se faz presente, defendendo que, 

 

 “um momento de felicidade” é portanto, estritamente falando, uma 
expressão imprópria, quase contraditória, pois isso é confundir a 
felicidade com a simples alegria, a cuja essência não repugna que seja 
concebida apenas como provisória, ao passo que a felicidade, por sua 
vez, é permanente, ou não é (1998, p.22). 
 

 A expressão de todos os professores entrevistados diante da difícil tarefa de 

conceituar a felicidade, reflete o grau de complexidade presente nesta discussão. O que 

podemos observar neste início de análise é que todos concordam em afirmar que tal 

conceito depende de fatores talvez inumeráveis, mas que tendem levá-los a se sentir 

bem. 

 É certo que o conceito de felicidade é pessoal, ou seja, cada ser humano tem o 

seu e, com isso, não se torna único. Sobre isso, Bosch explica que, “o argumento é 

nomalista, ou seja, ele bem reconhece que existe um nome geral, o termo felicidade, 

mas nega que lhe corresponda uma realidade única, ou mesmo simplesmente uma idéia 

geral na mente humana” (1998, p.19). Ao mesmo tempo existem características comuns 

em cada concepção, como observado nas entrevistas, que torna esse argumento, ainda 

segundo Bosch, especioso e desta forma, “[...] constitui o que os filósofos chamam de a 

‘essência’ da felicidade” (1998,p. 19).  

 Poderíamos, dizer também, baseado nas revelações dos depoentes que a busca 

pelo sentir-se bem, pressupõe uma preocupação com a aproximação da dor e sua  

conseqüente  infelicidade. Porém, em seu livro, Giannetti explica que   

 

felicidade não é uma coisa absoluta. Como as noções de quente ou 
frio, ela só se define pelo contraste com seu oposto. Se você eliminar a 
infelicidade, então não há mais porque falar em felicidade – fica tudo 
a mesma coisa (2002, p.155).  
 

 É perceptível diante das declarações concedidas, que os principais elementos 

constituintes da felicidade de cada entrevistado convergem para a sensação de esta bem, 

na presença de amigos e familiares, tendo a realização profissional como um dos seus 

fatores imprescindíveis. 



63 

 

 Finalizando, esta etapa da discussão, cabe acrescentarmos um trecho do livro de 

Comte-Sponville em relação as diferentes concepções de felicidade: 

 

a felicidade não é um estado de repouso, mas um esforço 
recompensado ou uma decepção que foi superada. Isso significa que 
não existe felicidade sem coragem e demonstra que os estóicos tinham 
razão. Há menos felicidade ainda sem o prazer, o que mostra que 
Epicuro tinha razão. Não há felicidade tampouco sem amor, o que 
demonstra que Sócrates, que se considerava um especialista no amor, 
também tinha razão, como também tinha razão Aristóteles (‘Amar é 
deleitar-se’), Montaigne (‘Eu amo a vida’), Espinosa (‘o amor é uma 
alegria’), Freud (quando alguém perdeu  a ‘capacidade de amar’ é 
porque está enfermo) e também todos nós. A felicidade não está nem 
no ser nem no ter. ela reside na ação, no prazer e no amor” 
(2006,p.169)  
 

 

4.2 ESCOLA E FELICIDADE: EXISTE RELAÇÃO? 

Para aprofundarmos tal discussão faz-se necessário adentrarmos na história 

profissional de cada entrevistado, procurando perceber quais os motivos que os levaram 

a ser professores, bem como se estão satisfeitos com a profissão de educador. 

Entendemos que para debatermos sobre determinado assunto devemos conhecê-lo 

profundamente, a fim de enriquecermos tal momento. Para isso Ricotta diz que,   

 

observar a natureza e tudo que é vida, inclusive as pessoas, envolve 
respeitar o mistério que habita nestas forças tão gigantescas. É entrar 
em contato com o que há para além de nós mesmos. É nos colocarmos 
no lugar do outro, atitude que representa grande maturidade emocional 
e capacidade de vincular-se (2006, p.07). 
 

 A média de tempo de atuação do grupo como professores foi de 9,5 anos, sendo 

a professora Lucineide com o maior, desde 1998, e o professor José Romildo com o 

menor, desde 2003. Os motivos que os levaram a escolher esta profissão foram os mais 

variados, tendo a família e as circunstâncias da vida como seus principais estímulos. 

Podemos observar nos seguintes trechos: 

Na época, foi um dos cursos que me atraiu, principalmente por 
ter a menor concorrência, o primeiro atrativo foi esse, depois, na 
minha família eu tenho uma influencia muito grande (Nadja). 
 
Eu gosto de ser professora. E assim na minha família já tinha 
minhas tias, minhas irmãs, ai foi uma coisa que eu sempre via, 
admirava e gostava, até quando eu era criança brincava muito de 
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escolinha...eu acho que já foi muito desde assim de criança essa 
vontade (Elisama). 
 
Na verdade eu gostaria de ser jornalista, nunca me passou pela 
cabeça ser professor, eu pretendia ser jornalista [...], na verdade 
eu ainda quero ser jornalista, não que eu não goste de ser 
professor, mas é porque minha vocação eu acho que é ser 
jornalista (Olímpio). 
 
Eu não escolhi [....] eu queria ser freira ou médica [...] ai Deus 
me bota como professora [...] foram as circunstancias [...] 
(Lucineide). 
 

 Observemos o seguinte gráfico, quanto à satisfação na profissão: 

 
Gráfico 2 – Satisfação com a profissão 

 

Os entrevistados declararam que a sentem no que correspondia ao fato de ser 

professor, no sentido de poder favorecer ao aprendizado do aluno, entretanto 

considerando as condições de trabalho, 4 do total de entrevistados alegaram insatisfação 

com a situação atual do sistema educacional, como podemos identificar nestes 

depoimentos: 

[...] eu me sinto bem com o que eu faço com a minha profissão, 
hoje eu não gostaria de trabalhar em outra coisa, eu me sinto 
bem sendo professor, agora não estou satisfeito com as 
condições de trabalho, com o sistema educacional brasileiro, 
com a escola pública brasileira, isso não me deixa satisfeito não 
(José Romildo). 
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Mais ou menos.  As vezes faltam alguns estímulos pra você se 
sentir bem com a profissão tem coisas que acontecem que me 
deixam muito pra baixo, deprimida, depende muito [...] (Nadja). 
 
Sim e não. Sim, porque eu acho que eu sou um agente 
transformador de opiniões e que posso fazer com que a 
educação melhore no Brasil...e não porque eu acho que a 
educação no Brasil,  ela está um caos ainda [...] (Olímpio). 
 
Financeiramente acho que ninguém está satisfeito, então 
deixando o lado financeiro de lado, no sentido de que, enquanto 
ser humano sim, mas em prática em sala de aula não, [...] (José 
Francisco). 

 

 De acordo com os depoimentos, a preocupação apresentada pelos professores 

com a situação da educação brasileira existe e é um ponto fundamental para o 

sentimento de satisfação e insatisfação dos professores envolvidos. Notamos que a 

insatisfação não perpassa somente o campo financeiro, mas também as condições de 

trabalho, a relação com o aluno e a própria responsabilidade de proporcionar uma 

educação com qualidade.  Debatendo sobre a educação no Brasil, Costa afirma que  

 

considerando a importância crescente que a educação assume numa 
sociedade que se torna mais competitiva a cada dia que passa, é fácil 
concluir que uma considerável parcela da população brasileira não 
poderá desfrutar dos benefícios que poderiam advir de um processo de 
escolarização mais extenso (1984, p.44).  
 

 Essa deficiência encontrada no sistema educacional público brasileiro, citado 

pelos professores, ao nosso ver, contribui para esta afirmação de Costa (1984), uma vez 

que, mostra as dificuldades existentes neste processo.  

O que podemos absorver das declarações é que o encantamento de poder 

proporcionar aos alunos o desenvolvimento do pensamento crítico cria grandes 

expectativas de atuação no campo profissional, porém, a partir do momento que os 

professores se deparam com o cotidiano da escola, com o descaso presente no sistema 

educacional público brasileiro, segundo seus relatos, este torna-se um dos grandes 

motivos do sentimento de insatisfação que aparece, comprometendo seus objetivos 

como educadores. Discutindo sobre algumas causas de infelicidade, Russell acredita 

que em relação as profissões, a sociedade confere maior prestígio de acordo com os 

ganhos financeiros que elas proporcionam, como por exemplo, “[...] os professores são 
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servidores pagos pelos homens de negócios e, por isso mesmo, inspiram menos 

respeito do que em geral lhes é devido nos países mais antigos” (2004, p.42). 

Desta forma, Ricotta atenta sobre como este trabalho deve ser tratado quando 

afirma que,   

somente os educadores serão capazes de apontar para onde querem ir. 
A questão é fortalecê-los, dar sentido, significado e valor ao trabalho. 
Creio que oferecendo ferramentas e recursos, proporcionaremos 
condições para a consolidação de uma política educacional brasileira 
digna e justa (2006, p.54). 
 

 Não resta dúvidas que o profissional da educação ocupa um lugar essencial no 

processo de aprendizagem escolar, desta forma, seu trabalho deve ser valorizado, uma 

vez que, atua como agente transformador, crítico e formador de opinião. Para Rigal e 

Imbernon  

 

o professor deve ser requalificado como profissional e como 
protagonista. Essa requalificação deve incluir a modificação racional 
da formação docente, o substantivo melhoramento das suas condições 
de trabalho e a eliminação dos mecanismos de controle técnico, de 
modo que fortaleça sua autonomia e valorize sua prática (2000, 
p.191).  

 

 A figura do educador na escola transmite às crianças e jovens a oportunidade de 

contato com o mundo, através do estudo de outras culturas, concepções, opiniões, 

saberes, como também possibilita um convívio social que só é possível naquele 

ambiente, com toda a equipe (gestores, supervisores, professores, merendeiras, alunado) 

que trabalha para proporcionar uma formação cidadã, onde os futuros adultos possam 

contribuir para a melhoria do país como um todo, e isto é o que torna a escola um lugar 

especial em nossa sociedade atual, sendo considerada importante para o ser humano na 

opinião de todos os entrevistados, como mostrado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 3 – A escola é importante para o ser humano? 

 

 Libertar, formar concepções, transformar, expressar, foram algumas das tarefas 

da escola citadas pelos depoentes durante suas falas. Para Rigal 

 

 a finalidade da escola do século XXI, pensada como ‘outra escola’, é 
construir uma cultura orientada para o pensamento crítico que 
pretenda dotar o sujeito individual de um sentido mais profundo de 
seu lugar no sistema global e de seu potencial papel protagônico na 
construção da história (2000, p.188). 

 

Selecionamos a seguir, algumas das partes que se reportam à importância da 

escola:  

[...] eu vejo a escola, [...] como uma coisa assim, super 
importante, porque eu ainda vejo o conhecimento como uma 
coisa que pode libertar, que pode dar condições ao ser humano 
de ter uma vida mais crítica da realidade social no qual ele está 
inserido, [...] (José Romildo). 
 
Importantíssimo. Porque está formando ali suas concepções de 
mundo, suas visões, seu conhecimento, ali ta abrindo janelas [...] 
é importantíssimo mesmo (Nadja). 
 
Sem sombra de dúvidas, eu mesmo fui transformado pela escola, 
minha realidade sem a escola seria completamente diferente do 
que eu sou hoje, [...]” (José Francisco). 

[...] a escola é importante e vai ser importante na vida deles pra 
eles aprenderem a ler e escrever corretamente [...] (Lucineide). 
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Ricotta defende a escola como um lugar único, dispondo de experiências que, na 

maioria das vezes, os alunos só poderão ter contato neste espaço específico, pois, “na 

escola ele pode vivenciar situações distintas das familiares, respondendo às situações de 

forma diferente, podendo inclusive criar e recriar relações” (2006, p.43). 

Há que se ressaltar, ainda, a opinião de dois depoentes que deram um enfoque 

especial a presença da família juntamente com a escola. Para Ricotta, “tanto a escola 

quanto a família desenvolverão aspectos qualitativos e diferenciados na formação de 

crianças e jovens” (2006, p.31). Desta forma, os depoentes acreditam no apoio dos 

parentes para um melhor aproveitamento e construção da personalidade. Destacamos as 

citações a seguir: 

“Sim, (a escola) é importante para o ser humano, mas se não 
houver um alicerce inicial na família, se deixar apenas para a 
escola, eu acho que não vai funcionar tão bem [...]” (Olímpio). 
 
“Porque eu acho que junto com a família ( a escola) é a base de 
todo cidadão [...], eu vejo assim, como se fosse esse tripé, igreja, 
família e escola como base do cidadão[...] (Elisama). 

 

 A presença da família na escola ainda acontece de forma limitada segundo 

Abramovay (2003), porém, observando seus relatos em livro publicado pela UNESCO, 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, encontramos 

experiências chamadas de bem-sucedidas realizadas em várias escolas públicas 

brasileiras. Os autores relatam que nestas escolas a presença dos pais se dá de forma 

efetiva e satisfatória,  

 

[...] observa-se que essas escolas enfrentam de frente o desafio de sair 
do círculo vicioso de culpabilizações: escola x família, família x 
escola, na tentativa de encontrar novas formas de relacionamento, 
mais dialógicos, tolerantes e solidários, reconhecendo a diversidade 
das composições familiares própria das sociedades contemporâneas 
(2003, p.354).   

 

Levando em consideração que a criança passa grande parte do seu dia na escola, 

o tempo de convívio com o professor, em alguns casos, torna-se superior ao tempo com 

os pais. O que, de certa forma, amplia a responsabilidade do educador diante dos 

olhares observadores e curiosos dos alunos. Diante deste fato, foi questionado aos 

professores sobre a possibilidade de sua prática docente influenciar na formação 

humana dos educandos. Como podemos observar através do seguinte gráfico todos os 
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entrevistados responderam positivamente alegando que este fato também termina por 

ser um aliado no processo de escolarização: 

 

 
Gráfico 4 – você acha que sua prática docente influencia a formação do seu aluno? 

 

 Totalmente [...] influencia porque a gente vê as pequenas coisas 
que acontece na sala, por exemplo, se hoje eu vier com o cabelo 
preso, ai quando é amanha tem uma aluna com o cabelo preso 
igualzinho ao meu [...] (Lucineide). 
 
Sim, com certeza influencia [...] é como eu disse, eu me vejo 
como um agente transformador ou formador de opinião [...] e se 
o professor não se vê dessa forma eu acho que ele precisa mudar 
de profissão [...] (Olímpio). 
 
[...] eu acho que ainda o professor é um ponto de referencia para 
o aluno, é...acho que muitas vezes a atitude do professor na sala 
de aula, o que ele fala, a forma como ele age, isso pode servir de 
referencia na formação humana dos alunos [...] (José Romildo). 
 
 

 Entendemos que a relação professor-aluno abrange situações diárias que incluem 

mais que simples transmissão de conteúdo. O educador assume a responsabilidade de 

proporcionar momentos onde os alunos possam ser estimulados a desenvolver 

opiniões críticas capazes de fazê-los questionar a realidade. No livro “Pedagogia do 

oprimido”, Freire acredita no diálogo como um ato de ação e reflexão que possibilita o 

interagir entre homens e mulheres na sociedade, desta forma, o autor defende que,  
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para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 
conjunto de informes a ser depositado nos educandos -, mas a 
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles 
elementos que este lhe entregou de forma desestruturada (1987, p.83). 
 

 No livro “Escolas Inovadoras: experiências bem-sucedidas em escolas públicas”, 

os autores também defendem o diálogo como fator essencial no processo de 

escolarização, pois,  

 

[...] possibilita conhecer e partilhar novos olhares e atitudes sobre os 
diferentes temas – sociais e pedagógicos – que, numa perspectiva de 
formação, vão repercutir na vida dos alunos e no processo de 
transformação da escola em instância de pertencimento e identidade 
(ABRAMOVAY, 2003, p.377). 

 

Não nos resta dúvidas que, para o grupo entrevistado, a escola exerce um papel  

fundamental na vida das crianças e jovens, no entanto, será que quem teve acesso à 

escola pode ser feliz do mesmo modo de alguém que não o teve? Diante de tal impasse, 

Russell assume a seguinte posição:  

 

existem dois tipos de felicidade. os dois tipos a que me refiro 
poderiam chamar-se normal ou fantasia, animal ou espiritual, do 
coração ou da cabeça [...]. Possivelmente, o modo mais simples de 
mostrar as diferenças entre esses dois tipos de felicidade é dizer que 
um deles se acha ao alcance de qualquer ser humano e que o outro  só 
pode ser atingido por aqueles que sabem ler e escrever (2004, p.121).  
 

 Para o filósofo, um homem que ao realizar suas atividades diárias não necessite 

de leitura e escrita, não sentirá a ausência de tais faculdades e será feliz ao seu modo. 

Desta forma, para melhor entendermos seu pensamento, Russel explica que “a diferença 

marcada pela educação só é percebida nas atividades que permitem obter tais prazeres” 

(2004, p. 123). 

 Nota-se nos depoimentos dos professores que a relação entre acesso à escola e 

felicidade não é determinante. Todos concordam em afirmar que as pessoas podem ser 

felizes sem ter freqüentado a escola, só que para isso acontecer o conhecimento não 

deve ser considerado um fator imprescindível, como podemos observar a seguir: 
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[...] essa questão da felicidade é relativa e a questão da escola, 
do conhecimento científico, ela não vai ser também o 
determinante na felicidade ou não de uma pessoa (José 
Romildo). 
 
Eu acho que isso é relativo...eu vejo tantas pessoas que são 
analfabetas e que são felizes e tantas pessoas que estudaram a 
vida toda fizeram até graduação e pós graduação e hoje se 
sentem frustradas pelo fato de não terem conseguido um 
emprego naquilo que se esforçaram [...] (Olímpio). 

Eu acho que sim, porque felicidade é muito subjetivo, não tem 
algo que venha a determinar, você só vai ser feliz se você tiver 
acesso a escola, você vai encontrar tanta gente que as vezes está 
na rua, morador de rua e que se sente mais feliz do que aquele 
que tem tanta educação que estudou tanto [...] (José Francisco). 
 

 Observamos que apesar dos professores afirmarem tal possibilidade, por outro 

lado, mostram  que particularmente este acesso foi importante para se sentirem felizes. 

[...] eu acredito que uma pessoa bem informada, uma pessoa 
com conhecimento, tem uma visão mais ampla do que é mundo, 
do que é vida [...], mas o que eu acredito é que quem tem 
educação, quem tem estudo, quem tem essa base é mais feliz 
(Elisama). 
 
Pode...pode ser feliz...ai se a gente direcionar ser feliz com 
escola, você tem que ter escola, se for na questão do 
conhecimento de você estudar pra ter o objetivo de ser alguma 
coisa na vida profissionalmente, agora se você não gosta de 
estudar não quer estudar...não vai fazer muita diferença [...] 
(Lucineide).  
 

 Conforme estes depoimentos, entendemos que a felicidade pode se fazer 

presente na vida de homens e mulheres quer sejam alfabetizadas ou não. Porém, quando 

se tem a vivência escolar, esta torna-se um fator importante. Isto só acontece devido à 

valorização que o conhecimento apresenta na sociedade atual. 

 Em relação a esta valorização, Subirats discute que de certa forma deu-se, pois, 

o sistema educativo passou a ser utilizado com a função de “seleção de pessoas em 

relação ao mercado de trabalho e a legitimação das diversas posições sociais em função 

dos logros educativos” (2000, p.196). Para Costa isto acontece, pois “o tipo de educação 

recebida pelo indivíduo é, logicamente, um elemento importante na explicação dos 

diferenciais de salários [...]” (1984, p.51). Contudo, a educação apresenta outras 
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responsabilidades, ela é transformadora do ser humano, e além disso Rigal a define 

como  

 

[...] produtora de sentido, ao facilitar que cada indivíduo reconstrua 
conscientemente seu pensamento e ação por meio de um processo 
coletivo de descentralização e reflexão sobre a própria experiência e a 
dos demais e tenha autonomia intelectual para analisar criticamente os 
processos e os conteúdos socializadores recebidos e articulá-los em 
um âmbito totalizador (2000, p.189). 
 
 

As principais diferenças entre quem teve acesso à escola e quem não teve foi 

motivo de debate com os entrevistados. O fato de saber ler e escrever, hoje, representa 

um diferencial diante das exigências sociais no Brasil, uma vez que,                           

“para os economistas neoclássicos, a educação é vista como um investimento em capital 

humano. Quanto mais for investido no indivíduo, maior será sua produtividade e 

maiores serão seus rendimentos” (COSTA, 1984, p.47). Por isso, indagamos até que 

ponto isto influenciaria no sentimento de felicidade das pessoas. Atentemos para os 

trechos: 

 

[...] se chegar um momento em que precise avaliar isso lógico 
que quem tem estudo vai se sair melhor do que quem não tem, 
quem tem estudo tem mais argumentos do que quem não tem 
[...] a pessoa que estudou, em todos os aspectos é mais feliz 
(Lucineide). 
 
Acredito que quem tem acesso, tem mais oportunidades, tanto 
de assim relacionamentos, familiar mesmo ou de amigos e ai, de 
amores, tudo mais, como também de emprego [...] (Elisama). 
 

 Entendemos que, na opinião dos professores, quando existe comparação entre  

pessoas alfabetizadas e analfabetas, o sentimento de felicidade torna-se fragilizado, 

pois, neste momento quem sabe ler e escrever é considerado mais feliz. Deste modo 

Costa afirma que “é claro que a educação pode contribuir para reforçar as desigualdades 

como decorrência das estruturas sociais, políticas e econômicas, mas isto não significa 

que ela não possa também ser usada como instrumento de libertação das pessoas [...]” 

(1984, p.64). Para os professores,  

“De uma certa maneira isso pode até influenciar [...], felicidade 
pode vir tanto para as pessoas que tem conhecimento, que tem 
acesso a escola  tanto para aquelas que não tem, só que as 
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pessoas que tiveram acesso a escola elas estão prontas para ver o 
mundo de uma forma diferente [...] (Nadja). 
 
É relativa, mas a agente vê que as pessoas que não tiveram 
acesso a escola uma vez ou outra, elas são frustradas, elas são 
preconceituosas até consigo mesmas [...] (Olímpio). 
 

 Russell defende que dentre as pessoas que tiveram o acesso ao conhecimento 

através da escola, o “homem de ciência” é considerado o mais feliz, pois,                    

“ele exerce uma atividade em que aproveita ao máximo suas faculdades e consegue 

resultados que não parecem importantes apenas para eles, mas também para o público 

em geral, embora este não entenda uma palavra do que digam” (2004, p.124). 

 As relações que envolvem a escola e a felicidade se mostram bem específicas e 

ao mesmo tempo bastante delicadas a partir do momento que juntamos uma discussão 

objetiva em nossa sociedade, como a escola, com um tema subjetivo quando se trata da 

felicidade. 

 Curiosamente identificamos que a forma de procurar a felicidade diverge entre 

as pessoas  pelo fato, dentre outros, de ter  acesso à educação escolar, ou seja, o maior 

objetivo do ser humano pode  ser modificado  conforme seu contato com a escola e o 

conhecimento. Através das respostas analisadas neste item poderíamos dizer que a 

felicidade se mostra possível para todos os homens e mulheres, porém, muitos fatores 

podem interferir nesta relação e a escola aparece como um diferenciador quanto as 

formas de alcançá-la. 

 

4.3 A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA PARA A CONQUISTA DA FELICIDADE 

Ao considerarmos a escola como algo que pode interferir na forma de analisar a 

felicidade, logo, surge a preocupação em torno deste ambiente no qual a sociedade 

incumbe inúmeras responsabilidades.  

 Primeiramente, cabe discutirmos um pouco mais a respeito de tal fator cujo 

acreditamos ser motivo de inúmeras pesquisas devido à relevância concedida hoje. Para 

Souza,  

a diversidade de temas e problemáticas relacionadas à educação nos 
permite vislumbrar recortes teóricos e metodológicos muito 
interessantes, tanto na complexidade de interpretação quanto no 
impacto da produção do conhecimento sobre a realidade social (2009, 
p.09). 
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 As discussões acerca da educação estão cada vez mais freqüentes, e a sociedade 

tem se mostrado interessada e até apreensiva quanto a situação do ensino público 

brasileiro. Para Costa existe uma dedicação à educação nas sociedades modernas e isto 

acontece “[...] pelos menos em parte devido à crença que as pessoas e os governantes 

têm de que a educação é algo de bom e desejável para o aumento do bem-estar da 

sociedade” (1984, p.45).  Desta forma, ela adquire importância a partir do momento em 

que viabiliza a educação dos sujeitos envolvidos no processo.  

Segundo Sequeiros, “nas sociedades ocidentais do Primeiro Mundo, a atividade 

de formação básica dos membros mais jovens é realizada principalmente na escola, que 

costuma ser obrigatória e gratuita até os 16 anos” (2006, p.106). Esta preocupação com 

a educação escolar é, de fato, uma característica presente em nosso meio. Para Costa 

“esta crença talvez seja devida ao fato de que níveis mais elevados de educação 

geralmente encontram-se associados a níveis mais elevados de renda, de saúde, de 

conscientização política, [...]” (1984, p.45).   

 No Brasil, segundo a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 de 20 de dezembro de 

1996, a educação tem por finalidade “o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho8.”  Tal objetivo 

defendido pelo Sistema Educacional Brasileiro é entendido como obrigação da família e 

do Estado, uma vez que a educação “abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais  e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais9.” 

 Assim, poderíamos acrescentar a definição de educação segundo Sequeiros, que 

seria “um processo seqüenciado de ajuda recíproca para o crescimento pessoal dos 

indivíduos, para que, a partir de uma abordagem crítica, sejam pessoas que amadureçam 

sua capacidade integral e que possam, assim, ser úteis para uma sociedade em contínua 

mudança” (2000, p.12). 

 Como objetivos da escola, Rigal defende que seriam: 

 

contribuir no plano público, para o desenvolvimento de uma cultura 
do discurso crítico sobre a realidade concreta; socializar os valores e 
as práticas da democracia nos âmbitos institucionais cotidianos que 

                                                            
8 Cf. Art. 2º. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.   
9 Cf. Art. 1º. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.   
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facilitem a participação ativa e crítica e as experiências de 
organização10 (2000, p.189).  
 

 Portanto, é através da escola que temos acesso à educação na qual o indivíduo 

terá oportunidade de tornar-se crítico e atuante no processo social, entendendo e 

valorizando sua cultura, bem como, sua formação ética.  

 Diante disto, entendendo  a educação escolar como este conjunto de direitos e 

deveres para com os cidadãos e a sociedade, todos os professores entrevistados 

concordaram em afirmar que a escola contribui para a conquista da felicidade. 

 Os professores demonstraram, em suas declarações, certa preocupação quanto a 

esta afirmação, no que diz respeito à generalização, ou seja, eles acreditam que a escola 

contribui, porém, não deixaram de citar o fato de também poder ser feliz sem ter acesso 

à escola, como podemos observar nos seguintes trechos: 

Eu diria que sim...só que esta questão toda, elas são muito 
relativas, não tem como você responder assim [...] se a gente 
pegar o contexto no qual estamos inseridos, eu acho que a 
escola, ela pode contribuir sim (José Romildo). 
 
Sim, porque o conhecimento abre novos caminhos, novas óticas, 
e com isso você pode almejar coisas maiores, o que não quer 
dizer que você seja mais feliz do que quem não tem (Nadja). 
 
De certo modo, sim, pelo fato de quando a pessoa se sente 
realizada com aquilo que faz, no caso a escola como um todo, 
do início até você fazer graduação, pós-graduação, quando a 
pessoa se sente realizada ela contribui para a felicidade [...] 
(Olímpio). 

[...] a escola pode até proporcionar momentos de felicidade, 
pode até direcionar felicidade, mas ela não é o principal elo com 
a felicidade[...] (José Francisco). 

 

Percebemos, em especial, na fala dos professores Olímpio e José Francisco certo 

cuidado em suas respostas no que diz respeito ao fato da escola também ser motivo de 

infelicidade, ou seja, o que deveria proporcionar um momento de bem-estar e de 

construção de objetivos, torna-se motivo de tristeza. No caso do professor José 

Francisco, o sentimento de exclusão por sentir-se diferente dos demais colegas, fez com 

que suas idas à escola fossem motivo de infelicidade, embora, não deixe de concordar 

                                                            
10 Para este objetivo o autor utilizou as considerações de Brunner 1985. 
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que esta mesma escola transformou sua realidade quando indagado sobre a importância 

da escola.  

Já as professoras Elisama e Lucineide demonstraram bastante segurança ao 

defender que a escola contribui para a conquista da felicidade: 

“Sim. Eu acho que é formação do cidadão quando a gente se 
forma, quando a gente está transformando, ta abrindo nossos 
olhares, ta tentando entender melhor a vida, os outros, a gente é 
mais feliz” (Elisama). 
 
“E como...e como contribui [...] pra abrir a mente, é por isso que 
eu acho que hoje os professores devem ter mais 
responsabilidade, porque ele vai fazer a diferença em alguém” 
(Lucineide). 

 

 O que também chamou nossa atenção nesta análise foi o fato de que mesmo os 

professores, declarando insatisfação com o Sistema Educacional Brasileiro, eles ainda 

concordam em defender que a educação é importante para o ser humano contribuindo 

para a conquista da felicidade. Isso pode ser entendido, pois, a essência da educação 

escolar pode ser sentida mesmo diante de todas as dificuldades e limitações vivenciadas 

neste processo. 

 Quando nos convencemos que a escola contribui para a felicidade, passamos a 

entendê-la como um meio que nos ajudará nesta conquista, ou seja, se nosso único 

objetivo é alcançar a felicidade, vamos então procurar realizar atividades que 

proporcionem tal aproximação, e neste caso, a escola exerce tal papel. Em seu livro, 

Bosch exemplifica o que estamos tentando explicar quando escreve:  

 

assim, se perguntassem a um estudante por que ele se levanta e toma 
um ônibus de manhã, ele responderia que é para ir estudar. 
 ‘E por que ele vai estudar? 
 - Para ter diplomas. 
 - Por que os quer? Serão um fim em si mesmos? 
 - Não, mas permitem arranjar trabalho. 
 - Por que quer trabalhar? Será um prazer tão grande? 
 - Claro que não! Mas trabalha-se para ganhar dinheiro. 
 - E por que se quer dinheiro? Para colecionar as notas? 
 -Mas não! Para poder comprar todos os objetos ou dedicar-se a 
todas as atividades que se deseja. 
 - E por que se quer tudo isso? 
 - Pois bem, para ser feliz!’” (1998, p.20). 

 



77 

 

 A escola que contribui para a conquista da felicidade deve ser defendida tendo 

em vista a consideração de Ricotta, preparando e incitando “valores no espaço público, 

como civismo, cidadania, solidariedade, competência, ética, uso do tempo e outros [...]” 

(2006, p.163), e não como um fator de exclusão ou como um “passo” errado na carreira 

profissional.  

 Portanto, o fato de termos acesso à escola e a escolhermos como um dos meios 

de alcançar a felicidade pode vir a ser preocupante a partir do momento que a 

enxergamos apenas como uma fornecedora de oportunidades.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao propormos dissertar sobre a felicidade encontramos inúmeros desafios. A 

dificuldade inicial foi encontrar a referência temporal na discussão acerca da história, 

pois, trata-se de um extenso período estudado. Ao longo da pesquisa percebemos que o 

surgimento do Cristianismo acarretou grandes mudanças em relação às considerações 

que existiam sobre a felicidade, repercutindo até os dias de hoje na sociedade. 

O fato de já existirem pessoas felizes e infelizes antes mesmo de se começar a 

filosofar sobre o assunto mostra o quão antigo é. Entretanto, entendemos que a 

preocupação em achar meios de conquistá-la, encontra na reflexão filosófica um 

caminho possível.  

Buscamos nos escritos de alguns filósofos tal discussão procurando traçar uma 

linha histórica, respeitando a evolução do pensamento presente na sociedade através das 

mudanças ocorridas tanto socialmente quanto espiritualmente. 

Assim, conscientes da limitação em relação a esta pesquisa, pois, dispomos de 

pouca experiência da pesquisadora, utilizamos apenas algumas reflexões dentre as 

inúmeras disponíveis em relação a felicidade. Porém, conseguimos entender melhor a 

dificuldade que existe em torno da busca da felicidade a partir do momento que tivemos 

acesso a parte da história desta discussão que envolve considerações possíveis nos 

chamados plano terrestre e plano espiritual, este último gerando grandes polêmicas.  

Poderíamos afirmar que o fato de não buscarmos estipular uma concepção para a 

felicidade tornou possível esta pesquisa, pois, concluímos, que tal conceito não existe de 

forma universal e, sim, cada ser humano tenta construir sua visão de felicidade. Ao 

mesmo tempo, esta é a grande crítica que gira em torno do tema, ou seja, como 

podemos afirmar que a escola é ou não importante para a conquista da felicidade se, ao 

menos, nem temos certeza do que ela é? 

Não nos resta dúvidas que a felicidade é o principal objetivo da vida humana, 

pois, todos os filósofos estudados defendem este ponto de vista. Encontramos em 

Sócrates e Aristóteles reflexões importantes sobre felicidade, tendo o conhecimento de 

si mesmo e as atividades virtuosas como os principais caminhos para alcançá-la.  

O Epicurismo defendia a felicidade baseada na busca pelo prazer natural e 

necessário ao ser humano, mas, para isso, era imprescindível o entendimento acerca 

deste prazer para que não fosse confundido com a busca por prazeres mundanos. 
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Epicteto, representando o Estoicismo, defendia o entendimento acerca dos 

desejos e vontades, ou seja, deveríamos desejar apenas o que nos seria possível possuir 

e o que dependeria somente de nós.  

Diante das afirmações destes filósofos entendemos que a felicidade é por eles 

considerada o principal objetivo da vida humana e poderíamos defender também que a 

importância de conhecer a si mesmo representa um ponto imprescindível para esta 

conquista, uma vez que devemos desejar e buscar o que nos é capaz, contribuindo 

assim, para sermos felizes. 

A partir do momento em que o Cristianismo surgiu a felicidade deixou de estar 

atrelada aos acontecimentos da Terra e passou a ser possível somente no céu. Porém, 

para chegar até lá o ser humano precisaria agir conforme os desígnios de Deus, Criador 

do céu e da terra. Neste contexto a felicidade é o objetivo principal do homem, 

entretanto, só teria acesso quem escolhesse fazer a vontade de Deus.  

A felicidade passou a tornar-se novamente possível na Terra, com as mudanças 

que acompanharam a sociedade durante o século XVIII, passando a existir um elo entre 

progresso econômico, bens materiais, riqueza e felicidade. 

A felicidade no século XXI também é procurada no plano terrestre e apresenta 

como uma das características a individualização, ou seja, a felicidade passa a ser 

relacionada a ter um carro novo, ter um bom trabalho ou ter uma casa. Desta forma, 

torna-se ainda maior a quantidade de concepções de felicidade existentes. Os artigos 

citados no Journal of Happiness Studies, demonstram as preocupações existentes 

atualmente em relação à felicidade e a procura por meios que facilitem sua 

aproximação. 

A relação entre felicidade e educação começou a ser pensada nesta pesquisa 

quando refletimos sobre os objetivos da educação. O sistema educacional visto por uma 

perspectiva quantitativa apresenta como um dos principais objetivos questões 

econômicas onde o que prevalece é, entre outros, a quantidade de aprovações  nos 

vestibulares e concursos.  

Entretanto quando consideramos um modelo educacional baseado na defesa dos 

valores humanos e sociais, o número de aprovações no vestibular passa a não ser mais 

visto como referência de qualidade e, desta forma, a educação se volta para o objetivo 

de formar cidadãos críticos, atuantes e transformadores da sociedade. 
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Talvez estas duas formas de analisar a educação contribuam para a conquista da 

felicidade, basta que o indivíduo escolha seu próprio objetivo. O que aprendemos com 

os filósofos é que sendo a felicidade o objetivo principal do ser humano, em qualquer 

lugar do planeta, então a educação deveria ser fundamentada nesta perspectiva. Por 

exemplo, se temos que criar o hábito de realizar atitudes virtuosas, então a educação 

deve ser baseada neste contexto. 

Desta forma, a Educação poderia contribuir para o sentimento de felicidade a 

partir do momento em que viabiliza o contato com os valores humanos, tendo o 

exercício da virtude como uma das noções fundamentais do processo. 

Entretanto, quando questionamos aos professores entrevistados tal assunto, 

procuramos abordar a educação no contexto escolar, ou seja, a escola que temos hoje, 

considerando seus objetivos e sua realidade. 

Quando perguntamos se a educação contribui para a felicidade, estamos 

considerando as concepções dos professores entrevistados, ou seja, neste momento da 

pesquisa temos os seis conceitos de felicidade que foram defendidos, sendo assim, 

sabemos o que ela é para cada entrevistado, possibilitando a segurança em tratar do 

assunto. 

O que entendemos diante das respostas concedidas pelos professores é que a 

felicidade pode ser alcançada por diversos meios, através da família, amigos, 

realizações profissionais, relacionamentos amorosos, dentre outros citados.  

Todavia quanto à questão da escola percebemos que eles a consideram 

importante, porém, não determinante para o sentimento de felicidade. Contudo, quando 

indagados sobre quem seria mais feliz, os professores responderam que quem teve 

acesso à escola. 

Não podemos esquecer que o contexto social e modelo econômico que estamos 

vivendo têm bastante influência nestas respostas, bem como a situação atual da escola. 

Queremos dizer com isso que o fato da escola não ser considerada determinante é 

porque, segundo os professores, o indivíduo não daria tal importância, ou seja, uma 

pessoa que não necessite da escola para conseguir viver de forma feliz, não sentirá sua 

contribuição. 

Desta forma, testificamos através dos resultados das entrevistas que a escola é 

importante para o ser humano e que também contribui para a conquista da felicidade, 

uma vez que pode proporcionar a formação do cidadão crítico, possibilitando 
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oportunidades ligadas ao campo profissional e pessoal. Porém, para isso, o indivíduo 

deverá ter tais elementos como objetivos, caso contrário, será feliz sem a escola.    

Ao final das reflexões contidas nesta pesquisa, entendemos que a felicidade 

diante de parte da sua história que conseguimos abordar apresenta-se  como objetivo de 

todas as atitudes humanas  e este ponto de vista é defendido desde o período Socrático 

até os dias atuais, o que pode divergir são os elementos constituintes e os meios e 

formas de aproximar-se dela. 

Ao propormos um estudo relacionado à escola, procuramos buscar explicações a 

respeito da sua verdadeira importância na vida dos indivíduos, pois não podemos negá-

la se, ao mesmo tempo, temos o direito de passar, no mínimo, doze anos neste ambiente. 

No entanto, acreditamos que seu objetivo não seria apenas chegar ao mundo do trabalho 

ou, ao menos, não deveria ser. 

Desta forma, considerando o contexto atual da sociedade brasileira, onde para 

conseguir meios de sobreviver homens e mulheres devem trabalhar e, assim sendo, 

considerando as exigências do mercado de trabalho que procuram por pessoas cada vez 

mais diplomadas, e, acrescentando ainda, as relações de riqueza e bens materiais com a 

felicidade, poderíamos afirmar que a escola permanece como ponto importante para a 

conquista da felicidade que apresenta estes elementos como essenciais. 

Contudo, acreditamos que a escola onde os valores humanos, como 

solidariedade, justiça, ética, cidadania, entre outros, são tidos como pontos importantes 

pode contribuir para a formação cidadã, possibilitando uma aproximação com a 

felicidade semelhante à defendida pelos filósofos estudados. 

Finalizando a pesquisa, identificamos, curiosamente, que a forma de procurar a 

felicidade diverge entre os seres humanos pelo fato, dentre outros, de ter acesso à 

educação escolar. Assim sendo, o maior objetivo da vida, desde a antigüidade, pode ser 

modificado conforme seu contato com a escola e o conhecimento.   
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MESTRADO 
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MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY – CARUARU - PE. 

 

1. Idade e sexo do professor.  
2. Você se sente feliz? 
3. Porque se sente feliz? 
4. Como você percebe quando está feliz? 
5. Qual sua concepção de felicidade? 
6. Desde quando é professor? 
7. Porque escolheu ser professor? 
8. Você está satisfeito com sua profissão? 
9. A escola é importante para o ser humano? Por quê? 
10. Você acha que sua prática docente influencia a formação humana do seu aluno? 

Como? 
11. Uma pessoa que teve acesso à escola pode ser feliz do mesmo modo que alguém 

que não teve esse acesso? Por quê?  
12.  Quais as principais diferenças entre pessoas que tiveram acesso à escola e 

pessoas que não tiveram acesso a escola? Estas diferenças influenciam no seu 
sentimento de felicidade? 

13. A escola contribui para a conquista da felicidade humana? Por quê? 
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ENTREVISTA 1 
 
1- Idade e sexo do professor 
 Sexo masculino. 26 anos. História. 
  
2- Você se sente feliz? 
Depende em que aspecto, né, da minha vida, assim tem uns aspectos da minha vida que 
eu me considero uma pessoa bastante realizada e consequentemente feliz, agora se a 
gente direcionar esta pergunta pra o campo profissional, pra minha atuação na escola, 
é...pra o meu trabalho a resposta seria não, ..., porque, ..., acho que, sei lá, eu não 
consigo, assim, nos locais que eu trabalho, eu não consigo sentir que eu estou fazendo o 
trabalho que eu gostaria de fazer, por que assim, na escola pública, acho que tem uma 
série de fatores que contribuem pra que a educação não atinja o que seria seu objetivo, 
que contribua pra que o aluno não desenvolva realmente o aprendizado, o 
conhecimento, as vezes parece que eu me sinto assim, que eu to aqui mais pra cumprir 
horário, assim, porque é uma obrigação e a gente recebe pra realizar aquela atividade, 
mas só que assim, as coisas não saem do jeito que eu gostaria que saísse...é....eu não me 
sinto realizado profissionalmente, assim, trabalhando onde eu trabalho hoje, não. 
 
3- Você me disse porque você se sente infeliz, e porque você se sente feliz? 
Assim, é como eu tava dizendo né, depende dos...que...que campos da vida você se 
sente feliz, por exemplo, com relação a amizade, com relação as minhas relações 
familiares, a minha relação amorosa nesse campo eu me sinto feliz. Apesar de assim, na 
educação a gente receber pouco, mas eu não considero que seja o mais importante, é 
lógico que a gente precisa sobreviver e tal, mas não é o fundamental pra você conseguir 
se sentir bem e realizado  e ser uma pessoa feliz, a única coisa que me incomoda 
realmente é essa questão profissional.  Eu gostaria de assim, de sentir que eu tivesse 
fazendo um trabalho que realmente desse resultados, de sentir que o aluno realmente 
estivesse construindo o conhecimento e que aquilo de alguma forma fosse ser útil pra 
ele...mas ai como eu disse na escola pública tem uma série de fatores que contribui para 
que isso não  aconteça...ai se você perguntar que fatores são esses...eu acho que o 
primeiro fator é a questão da estrutura do ensino brasileiro, porque aqui no Brasil em 
algumas décadas, os governos brasileiros vem se propondo a oferecer uma educação de 
massa, uma educação que inclua a todos, só que o problema é que nós não temos uma 
estrutura educacional que possa atender a todos com qualidade, pra gente ter essa 
estrutura seria necessário se construir muito mais escolas, se contratar muito mais 
professores, é, ter a estrutura física adequada, ter o material didático adequado, tem a 
questão dos salários dos professores,  e além dessa questão da estrutura escolar, ainda 
tem uma outra questão que talvez seja mais séria e contribua mais ainda pra que as 
coisas não funcionem tão bem na educação pública, pelo menos na educação básica, que 
é o contexto sócio econômico (discussão sobre economia). Então você não se sente 
feliz profissionalmente? Eu diria que só no campo profissional que, hoje,aonde eu 
estou trabalhando eu não me sinto realizado porque eu não consigo, assim, ver o meu 
trabalho render o quanto eu gostaria que ele rendesse. E Porque você se sente feliz? 
...porque eu me sinto feliz? ...assim essa questão da felicidade é bem relativa né, é...as 
coisas que faz uma pessoa feliz necessariamente não vão ser as mesmas, é..., pra todo 
mundo...o que, o que você se sente feliz, é você se sentir bem, realizado e o que mais 
me faz feliz é eu estar bem com as pessoas que eu amo. Mas assim, porque você se 
ente feliz, porque? Tem um motivo pra você se sentir feliz ou não tem...ou você não 
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saberia dizer...  não sei se eu saberia explicar não...acho que porque eu me sentiria 
feliz..., ... tem pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia que deixam você feliz 
e outras que deixam você estressado e tal, pronto assim, eu tava me referindo a questão 
do trabalho né, que eu não me sinto realizado, se eu olhar de uma maneira geral eu 
realmente não me sinto realizado no trabalho, só que eu também tem momentos 
interessantes, momentos de alegria no trabalho quando você vê que de alguma forma 
esse trabalho rende só que isso não é sempre e de uma forma geral eu realmente não me 
sinto realizado agora assim de dizer, porque eu me sinto feliz eu não saberia responder 
objetivamente esta pergunta. 
 

4- Como você percebe quando está feliz? 
Acho que é a sensação quando você está se sentindo bem né... e quando é que você 
esta se sentindo bem?  Acho que quando as coisas acontecem de uma maneira que 
você gosta, de uma maneira que você gostaria que as coisas 
acontecessem...conseqüentemente eu me sinto feliz...eu nunca parei pra pensar assim 
nessa questão de felicidade não... é uma coisa assim...que a gente sente agora pra 
explicar é difícil...assim eu pelo menos acho difícil porque eu nunca parei pra  pensar, 
nem nunca li praticamente nada sobre isso. 
 

5- Qual sua concepção de felicidade? 
Acho que é o que eu acabei de falar...é...quando a gente esta se sentindo bem pra mim é 
quando você ta bem com as pessoas que você gosta...assim uma das coisas que faz eu 
me sentir mal é quando eu brigo com a minha mãe, quando acontece algum... depois 
disso eu fico me sentindo mal, só que assim, quando ta tudo bem nas relações com a 
família, coma minha noiva, com os amigos, ai em geral eu me sinto bem...realizado com 
isso. 
 
6 - Desde quando é professor? 
Sou professor desde 2003, sou graduado em história, comecei a faculdade em 2002 e ai 
quando eu tava no terceiro período da faculdade, já comecei a dar aula. Sempre ensino 
fundamental? Não, eu trabalho no ensino fundamental e médio. Ai assim, no início, 
quando eu comecei a dar aula até, de 2003 até 2007, eu só havia dado aula na rede 
particular, ai em 2007 foi que eu passei no concurso aqui em Caruaru ai eu passei a dar 
aula na rede pública e em 2008 passei no Estado ai deixei as particulares e fiquei  no 
município aqui de Caruaru. 
 

8- Você está satisfeito com sua profissão? 
Há uns dias atrás eu tava até conversando... assim eu me sinto bem com o que eu faço 
com a minha profissão, hoje eu não gostaria de trabalhar em outra coisa, eu me sinto 
bem sendo professor, agora não estou satisfeito com as condições de trabalho, com o 
sistema educacional brasileiro, com a escola pública brasileira, isso não me deixa 
satisfeito não, agora assim, por conta disso eu não vou condenar a questão de você ser 
professor... ser professor pra mim é uma coisa que eu gosto de fazer, assim se eu 
conseguisse fazer que o meu trabalho rendesse o quanto que eu gostaria, ai eu me 
sentiria super realizado profissionalmente, eu não gostaria de sair para outra área, 
trabalhar em outra área, não,  gostaria que as coisas mudassem pra mim permanecer na 
educação. 
 

9- A escola é importante para o ser humano? Por quê? 
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... é.... toda cultura tem sua forma de educação né,...a escola...é a educação formal das 
sociedades ocidentais... assim, eu vejo a escola, no contexto em que nós vivemos como 
uma coisa assim, super importante, porque eu ainda vejo o conhecimento como uma 
coisa que pode libertar, que pode dar condições ao ser humano de ter uma vida mais 
crítica da realidade social no qual ele está inserido, e eu acho que ele vai poder atuar 
melhor, se ele tiver essa visão crítica que a escola proporciona, quer dizer, que a escola 
pode proporcionar e nem sempre proporciona. Porque muitas vezes também a escola, 
ela só reproduz o sistema, mas em esses dois lados né, tem a possibilidade de libertar e 
também de reproduzir o sistema, mas olhando pelo lado positivo, eu acho super 
importante. 
 
 10 - Você acha que sua prática docente influencia a formação humana do seu 
aluno? Como? 
     
 Acredito que influencia sim. Se a gente for olhar no contexto de hoje, a escola, meio 
que ela, perdeu um pouco da importância que ela tinha, e as vezes a gente tem a 
sensação que a escola ela ta um pouquinho em descompasso com o momento histórico 
que a gente ta vivendo , parece que as coisas avançaram e se transformaram, enquanto 
que a escola parece que ficou um pouquinho pra trás, mas apesar disso eu acho que 
ainda o professor é um ponto de referencia para o aluno, é...acho que muitas vezes a 
atitude do professor na sala de aula, o que ele fala, a forma como ele age, isso pode 
servir de referencia na formação humana dos alunos. Porque o professor, mesmo sem 
ele saber, ele não trabalha só o conteúdo teórico, ele numa sala de aula ta trabalhando 
muitos outros conteúdos, é... a questão de atitudes... acho que o professor ainda tem 
uma importância na formação. 
 

11 - Uma pessoa que teve acesso à escola pode ser feliz do mesmo modo que 
alguém que não teve esse acesso? Por quê?  

 
Eu acho que sim... porque assim, essa questão da felicidade é relativa e a questão da 
escola... do conhecimento científico...ela não vai ser também o determinante na 
felicidade ou não de uma pessoa...é...assim, essa forma de conhecimento que é 
trabalhada nas escolas hoje, essa forma de conhecimento que a escola proporciona ao 
aluno ter acesso, é só um conhecimento científico que é característico das sociedades 
ocidentais, e ... não sei dizer se uma pessoa que não tem acesso a escola não possa ser 
feliz, acho que não é assim.... uma coisa não determina  a outra... não é o acesso ou não 
a escola que vai determinar... é lógico que no contexto que a gente vive o acesso a 
escola pode proporcionar né....muitas coisas... que pode até contribuir pra felicidade 
mas acho que não é determinante não. 
 

12 - Quais as principais diferenças entre pessoas que tiveram acesso à escola e 
pessoas que não tiveram acesso a escola? Estas diferenças influenciam no 
seu sentimento de felicidade? 

       
Olhe...é...eu acho que existe sim..diferença entre as pessoas que tiveram acesso e as que 
não tiveram acesso a escola, porque assim, se uma pessoa que teve acesso a escola e se 
ela aproveitou bem, ela vai ter a possibilidade como eu tinha falado antes, de 
desenvolver uma visão de mundo mais crítica, ela vai poder ter uma visão mais ampla 
das coisas, vai entender melhor as diferenças sociais, a realidade social na qual ela está 
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inserida, ela vi poder até se compreender melhor e também se a gente olhar pelo lado 
mais prático mesmo.. é a gente vive num contexto que exige pra pessoa entrar no 
mercado de trabalho, exige que ela tenha tido acesso a escola e ai, de certa forma, nessa 
questão mais prática a escola ela pode também proporcionar o acesso ao emprego e 
tal...e essas  questões de forma indireta pode influenciar no bem estar das pessoas e na 
felicidade, apesar de como eu falei antes, eu acho que isso não seria o ponto 
determinante...que pra mim é perfeitamente possível uma pessoa não ter estudado e se 
sentir super bem, se sentir feliz, sem estudar...ai com isso não estou de forma nenhuma 
diminuindo a importância da escola não...eu acho assim, como eu tinha falado , ela tem 
uma importância muito grande porque eu ainda vejo o conhecimento como uma coisa 
que pode libertar, e tem essa questão mais de prática também de você conseguir crescer 
socialmente através dos estudos...ai assim, de certa forma, de forma indireta, a escola 
pode sim contribuir pra a felicidade das pessoas. Por exemplo, assim, uma das coisas 
que me faz sentir hoje uma pessoa realizada é que eu tive acesso a escola, tive 
oportunidade de cursar um curso superior...mas acho que assim... isso não seria 
determinante...pode ser importante, pode contribuir...mas não é determinante pra 
questão da felicidade. 
 
13- A escola contribui para a conquista da felicidade humana? Por quê? 
 
Eu diria que sim...só que esta questão toda, elas são muito relativas, não tem como você 
responder assim, de uma forma tão ampla, porque a humanidade toda ta dividida em 
diversas culturas, contextos diferentes, ai eu acho que é necessário assim, relativizar, 
essa questão da felicidade.. lógico, é como eu tava falando antes, se a gente pegar o 
contexto no qual estamos inseridos, eu acho que a escola, ela pode contribuir sim. 
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ENTREVISTA 2 

1. Idade e sexo do professor.  

Sexo masculino, 27 anos. português e inglês. 

2. Você se sente feliz? 

As vezes sim, é difícil falar se eu realmente sou feliz ou não, mas eu acredito que hoje 
sim...na maioria das vezes eu me sinto feliz. 

3. Porque se sente feliz? 
 
Eu me sinto feliz porque eu me sinto realizado nas coisas que eu faço, mesmo as vezes 
pensando que eu não dei conta do recado, assim, as vezes eu vejo que posso chegar a 
um alvo , a algum objetivo e por isso eu fico feliz, em saber que eu posso superar 
algumas coisas.  
 

4. Como você percebe quando está feliz? 
 
Como eu  percebo..eu fico extrovertido...eu sorriu muito, brinco muito...ai percebo que 
estou feliz...quando eu vejo as pessoas que eu gosto..isso eu percebo que fico 
feliz...quando acontece algo que eu estou esperando que aconteça, que se realiza me 
deixa feliz também...quando eu faço as coisas que gosto....algumas pessoas que me 
deixam feliz são meus amigos e minhas amigas, passa algum tempo e eu os vejo 
novamente e fico feliz por vê-los..isso é algo que me deixa feliz. 
   

5. Qual sua concepção de felicidade? 
 
O conceito que eu tenho de felicidade é que a gente precisa sempre buscar ser feliz 
mesmo que aconteça coisas ruins. 
 

6. Desde quando é professor? 
 
Desde 2002 
 

7. Porque escolheu ser professor? 
 
Na verdade eu gostaria de ser jornalista, nunca me passou pela cabeça ser professor, eu 
pretendia ser jornalista e ainda pretendo, mas na época aqui em Caruaru ainda não havia 
curso de jornalismo e eu ia pra Recife fazer na federal e morar com minha prima, mas 
ela voltou pra Caruaru e ai mudei os planos e comecei a fazer letras porque achava que 
tinha alguma ligação com jornalismo, mas na verdade eu ainda quero ser jornalista, não 
que eu não goste de ser professor, mas é porque minha vocação eu acho que é ser 
jornalista. 
  

8. Você está satisfeito com sua profissão? 
Sim e não. Sim, porque eu acho que eu sou um agente transformador de opiniões e que 
posso fazer com que a educação melhore no Brasil...e não porque eu acho que a 
educação no Brasil,  ela está um caos ainda, a gente vê que os alunos,... eles estão quase 
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que sem regras hoje... agente vê que os professores ainda são desvalorizados pelo 
governo, pelos alunos, pelos próprios colegas, não há o reconhecimento as vezes até de 
si próprio... de se valorizar...e isso me deixa frustrado com a educação...por isso que sim 
e não ao mesmo tempo.....se a gente procura fazer como o ditado diz que uma andorinha 
só não faz verão, mas se a gente procurar tentar fazer verão isso me deixa feliz, porque 
eu vejo que posso plantar uma semente e fazer com que ela brote...mas por outro lado 
existem tantas coisas que deixam a educação do Brasil tão...tão na lama que isso me 
deixa frustrado...por isso que eu não estou tão satisfeito por esse lado. 
 

9. A escola é importante para o ser humano? Por quê? 
 
Sim, é importante para o ser humano, mas se não houver um alicerce inicial na família, 
se deixar apenas para a escola, eu acho que não vai funcionar tão bem...mas eu sou 
defensor de uma escola integral...que o aluno, ele tenha a manhã e a tarde..mas sabendo 
que a família também faz parte da escola...e é uma coisa que eu sinto falta hoje no 
Brasil... é a falta da participação dos pais na escola...se houvesse um elo entre escola e 
família, eu acho que a educação seria melhor...e era o que toda gestão deveria fazer na  
minha opinião..era buscar pelo menos quinzenalmente, ou senão mensalmente trazer os 
pais desses alunos para que eles soubessem como estão os seus filhos na escola e assim 
eu acho que a escola teria uma eficácia melhor na vida dos alunos...eu acho que eles 
aprenderiam mais porque estariam tendo regras e estariam sendo cobrados dos pais em 
casa. Se fizesse essa ligação família escola eu acho que funcionaria muito bem. A escola 
seria importante para mudar, ou criar ou formar uma opinião crítica a respeito dos 
alunos, a respeito de si próprio...eu vejo a escola desta forma...eu não vejo a escola 
como um lugar que transforma, mas é um local onde a pessoa...o aluno em si...ele vai 
ter a oportunidade de “explorar” os professores no sentido do conhecimento para que 
ele pudesse ganhar com isso...que partisse dele...então eu vejo a escola como esse local 
onde o aluno precisa reconhecer que se ele não fizer por si, a escola não tem tanto a 
dar...ela é simplesmente uma ponte que leva ele a crescer na vida, no conhecimento, 
mas que ele próprio busque isso. 
  

10. Você acha que sua prática docente influencia a formação humana do seu 
aluno? Como? 

 
Sim, com certeza influencia...é como eu disse, eu me vejo como um agente 
transformador ou formador de opinião...e se o professor não se vê dessa forma eu acho 
que ele precisa mudar de profissão...eu estava comentando com meus alunos a respeito 
de determinadas leis que existem no Brasil, como por exemplo, o ECA, a LDB entre 
outras que na minha opinião são leis que precisam ser revistas, porque defendem um 
lado e o outro esta sendo massacrado...e se o professor, não traz assuntos polêmicos as 
vezes para comentar com seus alunos para que eles próprios vejam os pontos que talvez 
estejam...é precisam ser melhorados, não vai causar tanto efeito na educação, não vai 
formar pessoas críticas, que podem ajudar a transformar, então eu me vejo como agente 
transformador e que influencio sim na opinião dos meus alunos. 
   

11. Uma pessoa que teve acesso à escola pode ser feliz do mesmo modo que 
alguém que não teve esse acesso? Por quê?  
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Eu acho que isso é relativo...eu vejo tantas pessoas que são analfabetas e que são felizes 
e tantas pessoas que estudaram a vida toda fizeram até graduação e pós graduação e 
hoje se sentem frustradas pelo fato de não terem conseguido um emprego naquilo que se 
esforçaram....eu já vi alunos meus dizerem pra quê professor estudar, se tem pessoa que 
nem precisou estudar e é rico hoje? Existe os dois lados da moeda, eu acredito sim que a 
gente precisa estudar porque a cada dia mais está havendo concorrência no sentido do 
intelecto mesmo nos concursos, até nos empregos quando vai pra entrevista, mas isso 
não traz felicidade completa...é... uma pessoa educada pelo ensino, pela escola e uma 
pessoa que não teve essa educação escolar eu acho que difere, não que um, ou que outro 
vá trazer felicidade, mas isso é relativo, se uma pessoa vai faz algo que gosta na escola e 
se saiu bem lá e conseguiu seu objetivo de ser determinado profissional e se tornou 
feliz, tudo bem, legal, mas por outro lado existem pessoas que são felizes sem ter 
passado pela escola, mas essas pessoas ao meu ver precisariam ir a escola também. 
  

12.  Quais as principais diferenças entre pessoas que tiveram acesso à escola e 
pessoas que não tiveram acesso a escola? Estas diferenças influenciam no seu 
sentimento de felicidade? 

 
É relativa, mas a agente vê que as pessoas que não tiveram acesso a escola uma vez ou 
outra, elas são frustradas , elas são preconceituosas até consigo mesmas, eu tive alunos 
que depois se tornaram meus cunhados  e eles continuavam me chamando de professor, 
tinham aquele respeito de professor e sempre me via mais inteligente que eles..eu não 
vejo por esse lado, mas eu noto que por eles não terem tido uma educação escolar, eles 
se sentiam inferiores, eu vejo que existe essa diferença daquelas pessoas que não 
tiveram uma educação elas se sentem inferiores, por mais que não sejam...e alguns que 
tiveram essa educação escolar acham que estão num patamar maior na hierarquia só 
porque tiveram uma educação escolar quando eu acho que deve haver um respeito 
mútuo, de humanidade,.,...e sempre o que teve uma educação escolar procurar distribuir 
aquela educação que teve para os demais, aqueles que não tiveram, por isso eu acho que 
as vezes essa frustração e esse sentimento de inferioridade traz em muitos casos 
infelicidade, nesse sentido eu vejo que as pessoas que não tiveram educação escolar se 
sentem inferiores e infelizes. 
       

13. A escola contribui para a conquista da felicidade humana? Por quê? 
 
De certo modo sim pelo fato de quando a pessoa se sente realizada com aquilo que faz, 
no caso a escola como um todo, do início até você fazer graduação, pós-graduação, 
quando a pessoa se sente realizada ela contribui para a felicidade, mas já assisti algumas 
reportagens de pessoas que fizeram determinados cursos que queriam ser determinado 
profissional e  por não terem alcançado se sentiram infelizes, então eu acredito que 
também se torna relativo, por exemplo, eu, eu ainda não me sinto totalmente feliz 
profissionalmente porque eu quero ser jornalista, eu gosto de ser professor, mas acho 
que minha vocação é ser jornalista, eu ainda não me sinto completamente feliz 
profissionalmente falando e estudei para ser professor, e irei estudar para ser jornalista 
também e quando eu chegar a ser eu vou me sentir bem mais completo do que agora 
sendo professor, então pode contribuir em determinado ponto mas em outro nem tanto . 
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ENTREVISTA 3 

1. Idade e sexo do professor.  

Sexo feminino. 30 anos. Português. 

2. Você se sente feliz? 

Sinto.  

3. Porque se sente feliz? 
 
Eu tenho muita coisa realizada, tenho uma família que eu amo, tenho emprego, saúde, 
...é...dificuldades todo mundo passa, mas acho que não são grandes coisas...eu me sinto 
feliz, me sinto realizada. 
 

4. Como você percebe quando está feliz? 
 
Quando não estou muito preocupada com algo, quando estou com amigos, familiares, 
conversando, vivendo a vida. 
 

5. Qual sua concepção de felicidade? 
 
Felicidade...., eu acho que é quando a gente está de bem com a vida, quando a gente se 
sente realizada, quando a gente vê que quando a gente batalha, mesmo com sacrifício a 
gente vai conquistando, eu acho que felicidade é estar de bem com a vida  
 

6. Desde quando é professor? 
 
Desde 2000. 

 
7. Porque escolheu ser professor? 

 
Eu gosto de ser professora. E assim na minha família já tinha minhas tias, minhas irmãs, 
ai foi uma coisa que eu sempre via, admirava e gostava, até quando eu era criança 
brincava muito de escolinha...eu acho que já foi muito desde assim de criança essa 
vontade . 
 

8. Você está satisfeito com sua profissão? 
 
Estou . 
 

9. A escola é importante para o ser humano? Por quê? 
 
Porque eu acho que junto com a família é a base de todo cidadão...uma parte é a família 
e a outra parte é a escola porque é mais uma referencia, a igreja também, eu vejo 
assim... como se fosse esse tripé, igreja, família e escola como base do cidadão, da 
formação do cidadão, por isso eu acho importante. 
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10. Você acha que sua prática docente influencia a formação humana do seu 
aluno? Como? 

 
Sim. Porque ali a gente está mostrando exemplo, a gente está relatando muitas vezes até 
pelos conteúdos exemplos do que acontece pelo mundo, então tudo isso né....é 
formação...quando a gente mostra, quando a gente aconselha, informa. 
  

11. Uma pessoa que teve acesso à escola pode ser feliz do mesmo modo que 
alguém que não teve esse acesso? Por quê?  

 
Aí vai depender do que cada um, acho que também do que é ser feliz, porque as vezes 
muitas pessoas se sentem realizadas, mas, assim por terem estrutura financeira boa e ai 
o dinheiro prioriza tudo e não sente tanta falta né, de estudo...mas eu acredito que uma 
pessoa bem informada, uma pessoa com conhecimento, tem uma visão mais ampla do 
que é mundo, do que é vida e..., é porque eu acho que é relativo...até mesmo porque 
você disse assim: o que você entende por felicidade...acho que depende da concepção 
disso aí...pode ou não pode de acontecer de uma pessoa se sentir feliz mesmo sem dar 
tanto valor a escola aos estudos, a educação, mas o que eu creio é que quem tem 
educação, que é base, tem uma perspectiva, uma visão mais ampla de mundo. Então 
você acha que essa pessoa pode ser mais feliz do que outra pessoa que não teve?  É 
pode...pode...acontece também de muita gente não ter estudo mas teve sorte em alguma 
coisa ...e conseguiu montar seu negócio autônomo e aí se dar bem financeiramente...mas 
aí depende também, e aí os relacionamentos, tudo, por isso eu disse, depende muito do 
que é felicidade de cada um, do que é que eu preciso realizar...mas o que eu acredito é 
que quem tem educação, quem tem estudo, quem tem essa base é mais feliz. 
 

12.  Quais as principais diferenças entre pessoas que tiveram acesso à escola e 
pessoas que não tiveram acesso a escola? Estas diferenças influenciam no seu 
sentimento de felicidade? 

 
Acredito que quem tem acesso, tem mais oportunidades, tanto de assim 
relacionamentos, familiar mesmo ou de amigos e ai, de amores, tudo mais, como 
também de emprego...e vejo a diferença de uma para outra até mesmo quando a gente 
vê a história de certos alunos por aqui, e que a gente vê que aqueles que são mais 
disciplinados mais interessados, tendem estar até mais um pouquinho afastados das 
drogas, e aqueles mais carentes, que não tem a família que incentive os estudos, que 
mostra essa importância, eu acho que tende a se envolver mais com a violência, com a 
criminalidade, com as drogas, ai eu vejo, até pelos exemplos dos alunos que vemos 
aqui...quem tem esse acesso e que quer, tem diferença de comportamento de atitude 
com os colegas e com os professores. 
  

13. A escola contribui para a conquista da felicidade humana? Por quê? 
 
Sim. Eu acho que é formação do cidadão quando a gente se forma, quando a gente está 
transformando, ta abrindo nossos olhares, ta tentando entender melhor a vida, os outros, 
a gente é mais feliz. 
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ENTREVISTA 4 

 

1. Idade e sexo do professor.  

Sexo feminino. 50 anos. Disciplinas: português e inglês. 

2. Você se sente feliz? 

Estou. 

3. Porque se sente feliz? 

Porque na minha idade eu não pensei que pudesse encontrar a pessoa que eu encontrei , 
agora de um anos atrás pra cá, e assim, antes eu achava que era impossível sentir o que 
eu sinto por ele e ter a oportunidade de estar apaixonada depois de 50 anos...ai isso é um 
espetáculo.   

4. Como você percebe quando está feliz? 
 
Eu fico com uma cara sem vergonha...(risos)...,  a gente sente que  a fisionomia ta 
diferente, que você está mais tranqüilo, que você até perdoa situações que antes não 
perdoava quando estava irritada, quando se sentia só, mas acho que por não ter mais 
essas circunstâncias que levem as pessoas a ficarem tristes...ai por isso eu percebo que 
estou feliz....estou perdoando mais, que eu estou gostando mais, que estou tendo visões 
que antes eu não tinha de situações adversas, ai tudo está na paz, mais tranqüilo. 
 

5. Qual sua concepção de felicidade? 
 
Felicidade é tudo o que eu estou sentindo hoje...alegria de viver, vontade de viver, 
assim, as perspectivas são boas, pra você ter a felicidade, você tem que estar tranqüilo, 
ter a família, ver os filhos encaminhados, é a questão de dinheiro que as vezes é 
preocupante e traz infelicidade, o que eu ganho é suficiente, dá pra me manter, pra 
ajudar meus filhos, vê-los bem...tudo isso é ser feliz, ter paz....quando se refere ao 
profissional é sentir hoje que a escola onde a gente trabalha aqui, a gente vê que apesar 
de todas as circunstancias do alunado, com falta de material ou de coisas que poderiam 
melhorar as aulas, mas isso tudo são relevantes e dá pra gente ser feliz vendo o 
resultado dos alunos...eu digo isso porque no começo eu estava desesperada com minha 
turminha e hoje eu vejo eles produzindo textos, lendo, e isso é uma felicidade que não 
tem tamanho...ai no profissional, a questão de dinheiro não é tanto, mas é suficiente...se 
eu tivesse isso certo pro resto da vida estava bom...dá pra comer três vezes ao dia, ver 
meus alunos, lendo e escrevendo, me obedecendo, quando eu vejo o sucesso deles, tem 
dias que eles estão bem a vontade e me mostram coisas que fizeram ai pra mim...eu dou 
glórias a Deus porque eu fico muito feliz com eles....felicidade é isso pra 
mim...felicidade é um bocadão de coisas, um bocado de coisa boa, você sente que o seu 
trabalho está evoluindo, tem coisa melhor que você pegar uma pedra bruta, bruta de 
ignorância, bruta de informação e ver ela se moldando, é muito bom...tenho muitos 
amigos... 
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6. Desde quando é professor? 

 
Desde 92, 93... no município desde 98 
 

7. Porque escolheu ser professor? 
 
Eu não escolhi....eu queria ser freira ou médica... ai Deus me bota como 
professora...foram as circunstancias... 
  

8. Você está satisfeito com sua profissão? 
 
Pra melhor só quando eu for ministra da educação no Brasil...ai eu estarei totalmente 
satisfeita. 
 

9. A escola é importante para o ser humano? Por quê? 
 
É...eu me questionava uma vez com o era que o debate do EJA, ai as vezes eu estava 
conversando com os meninos e eles vão embora né...o Eja sempre começa com 20 30 
pessoas e termina pouquíssimo, e eu sempre digo a eles que eles estão aqui para adquirir 
conhecimento, independente de ganhar dinheiro ou não..então a escola é importante e 
vai ser importante na vida deles pra eles aprenderem a ler e escrever corretamente, não 
pra eles ganharem dinheiro, pra eles adquirirem conhecimento, ter uma postura melhor, 
saber como se expressar, como chegar pra ter um emprego, pra abrir uma firma, pra eles 
criarem um objetivo e escola querendo ou não é o melhor caminho pra eles 
construírem...mas no todo é muito importante. 
    

10. Você acha que sua prática docente influencia a formação humana do seu 
aluno? Como? 

 
Totalmente...influencia porque a gente vê as pequenas coisas que acontece na sala, por 
exemplo, se hoje eu vier com o cabelo preso, ai quando é amanha tem uma aluna com o 
cabelo preso igualzinho ao meu...ai isso é bobagem né, mas é onde a gente percebe que 
influencia, as vezes eu estou conversando ai chega um lá atrás e fala : “fica quieto 
menino!”, ai fala do jeito que eu falo, quer dizer, querendo ou não, eu estou 
influenciando na felicidade deles, na ignorância deles, na bondade deles, então, tudo o 
que faço, querendo eu ou não eles vão aprender alguma coisa de boa ou de ruim, porque 
professor infelizmente é espelho...quando eles não tem um bom em casa, eles vêem o 
bom na gente  
   

11. Uma pessoa que teve acesso à escola pode ser feliz do mesmo modo que 
alguém que não teve esse acesso? Por quê? 
  

Pode...pode ser feliz...ai se a gente direcionar ser feliz com escola, você tem que ter 
escola, se for na questão do conhecimento de você estudar pra ter o objetivo de ser 
alguma coisa na vida profissionalmente, agora se você não gosta de estudar não quer 
estudar...não vai fazer muita diferença, não tem objetivos que sejam adquiridos através 
do conhecimento , porém, eu já vi muitas pessoas que se arrependeram por não ter 
estudado e são decepcionados com a vida...ai é relativo...  
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12.  Quais as principais diferenças entre pessoas que tiveram acesso à escola e 

pessoas que não tiveram acesso a escola? Estas diferenças influenciam no seu 
sentimento de felicidade? 

 
A diferença que existe é porque um é culto, é desenrolado, ai vê como fica ambígua a 
situação...tem gente que é desenrolado e não sabe de nada  e enricou sem saber de 
nada...é relativo nesse caso...cada um tem sua vida,...no geral se chegar um momento 
em que precise avaliar isso lógico que quem tem estudo vai se sair melhor do que quem 
não tem ...quem tem estudo tem mais argumentos do que quem não tem, então se for pra 
medir, a pessoa que não sabe nem ler nem escrever vai ficar mais chateado, excluído, de 
qualquer forma, a pessoa que estudou, em todos os aspectos é mais feliz. 
 

13. A escola contribui para a conquista da felicidade humana? Por quê? 
 
E como...e como contribui...e quando não é dos alunos é da professora... ela contribui 
pra isso...pra abrir a mente...é por isso que eu acho que hoje os professores devem ter 
mais responsabilidade, porque ele vai fazer a diferença em alguém. 
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ENTREVISTA 5 

1. Idade e sexo do professor.  

Sexo feminino. 25 anos. Disciplina geografia. 

2. Você se sente feliz? 

Sim. 

3. Porque se sente feliz? 

Por ter meus pais vivos, estou bem com minha família, tenho um emprego, faço 
algumas coisas que gosto,  

4. Como você percebe quando está feliz? 

Eu acho que devo demonstrar na cara assim,,a sensação do corpo é diferente, quando 
você está feliz, seu rosto fica diferente...raramente as pessoas não percebem quando eu 
estou feliz...a fisionomia muda totalmente quando estou feliz, o sorriso, o olhar...tudo 
expressa      

5. Qual sua concepção de felicidade? 

Eu acho que é um estado mental, você tem na sua mente uma referencia do que é 
felicidade..algumas pessoas acreditam que felicidade seja um carro novo, uma casa 
nova, mas quando chega aquele objetivo vê que não estão felizes, já outros não tem tudo 
isso e se sentem felizes...então minha concepção de felicidade é essa, um estado de 
espírito 

6. Desde quando é professor? 

Desde 2001 

7. Porque escolheu ser professor? 
 
Na época, foi um dos cursos que me atraiu, principalmente por ter a menor 
concorrência, o primeiro atrativo foi esse, depois, na minha família eu tenho uma 
influencia muito grande. 
  

8. Você está satisfeito com sua profissão? 
 
Mais ou menos.  As vezes faltam alguns estímulos pra você se sentir bem com a 
profissão tem coisas que acontecem que me deixam muito pra baixo, deprimida, 
depende muito...as vezes dá vontade de jogar tudo pro alto e fazer outro curso ... no 
geral eu to bem...principalmente depois desse aumento no salário... 
 

9. A escola é importante para o ser humano? Por quê? 
 
Importantíssimo. Porque está formando ali suas concepções de mundo, suas visões, seu 
conhecimento, ali ta abrindo janelas...é importantíssimo mesmo... 
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10. Você acha que sua prática docente influencia a formação humana do seu 
aluno? Como? 

 
Influencia sim, e muito... principalmente o conteúdo de geografia né, puxando para 
minha disciplina né, porque sem esses conteúdos fica difícil até pra eles se localizarem 
dentro da cidade, eu acho eu esse é um dos fatores que vai fazer a diferença na vida 
deles. 
 

11. Uma pessoa que teve acesso à escola pode ser feliz do mesmo modo que 
alguém que não teve esse acesso? Por quê?  

 
Pode sim, como eu falei, pra mim a felicidade é um estado de espírito, se você está feliz 
com o que tem...tem gente que come farinha com feijão, só tem aquilo ali todo dia, mas 
no entanto está de bem com a  vida, acorda bem feliz, assim pra aquela pessoa ta 
completo, não precisa ter mais nada, está satisfeito com o que tem...depende muito do 
que você almeja na sua vida. 
  

12.  Quais as principais diferenças entre pessoas que tiveram acesso à escola e 
pessoas que não tiveram acesso a escola? Estas diferenças influenciam no seu 
sentimento de felicidade? 

 
De uma certa maneira isso pode até influenciar né, mas como eu falei anteriormente, 
felicidade pode vir tanto para as pessoas que tem conhecimento, que tem acesso a escola  
tanto para aquelas que não tem, só que as pessoas que tiveram acesso a escola elas estão 
prontas para ver o mundo de uma forma diferente, se quiserem realmente aprender, 
porque o conhecimento faz isso, faz a gente olhar por outros olhos, faz você olhar em 3 
dimensões, já uma pessoa que não tem conhecimento não tem essa visão. 
  

13. A escola contribui para a conquista da felicidade humana? Por quê? 
 
Sim, porque o conhecimento abre novos caminhos, novas óticas, e com isso você pode 
almejar coisas maiores, o que não quer dizer que você seja mais feliz do que quem não 
tem.  
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ENTREVISTA 6  

1. Idade e sexo do professor.  

Sexo masculino. 30 anos.  Tenho dois vínculos, caruaru (professor do laboratório de 
informática)  e riacho das almas(português e inglês). 

2. Você se sente feliz? 

 Uma pergunta um pouco difícil de responder, porque a gente não tem noção do que é 
felicidade, agente busca a felicidade de tantas coisas distantes e esquece de ver a 
felicidade que agente ta vivendo no momento ou sente naquele momento mas mesmo 
assim eu me sinto uma pessoa feliz. 

3. Porque se sente feliz? 

 Minha vida desde criança foi uma jornada meio complicada, pais separados, conflitos e 
mais conflitos, mas ao mesmo tempo eu soube buscar a minha realização, vou buscar 
minha felicidade em cima da minha realização profissional, pessoal, nesse sentido. 

4. Como você percebe quando está feliz? 

 Quando eu estou feliz eu acho que é um dia mais produtivo, eu não consigo acordar 
feliz, eu sei que não acordo feliz, mas ao mesmo tempo quando, levanto, escovo os 
dentes, e vou fazer alguma coisa.., então essas pequenas coisas é que vão me 
alimentando com relação a felicidade, dependendo do que eu tenha que fazer, das coisas 
que estão ao meu redor, sei se o meu dia vai ser feliz ou não. Por que você não acorda 
feliz? Não sei, acho que porque a minha jornada de trabalho é tão extensa, muitas vezes 
eu saio de casa as 6 horas da manhã e chego de 11h (da noite), então chego muito 
cansado e ainda com determinadas atividades para fazer e vou dormir um pouco triste, 
então minha jornada de felicidade é no decorrer do dia e vou dormir um pouco triste 
então não consigo acordar feliz, eu não me sinto feliz acordando, embora eu saiba que o 
dom da vida é a maior felicidade do mundo, eu acordar e está vivo e sabe que esta ali 
presente no mundo, mas não consigo viver feliz acordando. 

5. Qual sua concepção de felicidade? 

 ...Felicidade...Acho que tanto eu como qualquer outra pessoa não consegue definir o 
que seja realmente a felicidade, mas eu só sei que a gente busca a cada momento esse 
sentimento, essa realização  isso tudo, a ser feliz, assim, eu sempre coloquei a minha 
vida, o meu objetivo, o meu sonho sempre foi ser feliz, talvez eu não me considere uma 
pessoa tão feliz o quanto deveria ser ou talvez por momento na minha vida, na minha 
juventude, na minha infância que não me via feliz por não ter aquele brinquedo que meu 
coleguinha tinha, por não ter uma família bem organizada, dizendo assim: pai morando 
com mãe, essa coisa nesse sentido, então talvez por isso eu não me sinta feliz, meu 
maior objetivo seja esse, sempre respondi questionários: qual o seu maio objetivo?, qual 
o seu maior sonho? E eu sempre dizia: ser feliz. Eu sei que busco a felicidade mesmo 
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tendo dentro de mim a idéia de que a felicidade está em mim, está nas coisas simples 
que eu tenho, as coisas simples que eu vejo, mas mesmo assim, a felicidade eu não 
determino apenas uma felicidade, elas não me completam no sentido no geral, sempre 
tem aquela idéia de buscar a felicidade, acho  que talvez essa seja a maior dificuldade 
do ser humano em ser feliz realmente, é a idéia de estar buscando a felicidade e ao 
mesmo tempo acho que seria muito triste não ter essa idéia de ir buscar a felicidade, 
você já se sentir feliz demais, neste sentido sempre me vejo na busca de me tornar 
alguém feliz mesmo sabendo que nunca vou ser feliz completamente. Então na 
verdade você não tem um conceito de felicidade? Eu prefiro acreditar que a felicidade 
estar perto e longe ao mesmo tempo, não gosto muito de definir de apresentar um 
conceito para as coisas e sim tentar entender, conceituar é tão fácil, tentar entender é 
mais produtivo. 

6. Desde quando é professor? 

desde quando eu era criança que eu vivia brincando de escolinha com meus irmãos, 
ensinando aquilo que eu aprendia na escola, eu não me vejo sendo professor depois que 
eu comecei  a estar em uma sala de aula propriamente dita, hoje sou professor com 
todos os aparatos que existem mas ao mesmo tempo sempre me vi professor. Estou na 
profissão, até digo assim: é a única profissão que acho sei exercer não me vejo fazendo 
outra coisa, mesmo não sendo reconhecida, ser professor pra mim é uma realização é 
uma felicidade. O ano que comecei no município foi 2001. 

7. Porque escolheu ser professor? 

 acho que as pessoas que escolhem ser professor, não são professores, você pra ser 
professor você já tem aquilo dentro de você no sentido de...você se sente professor, 
quando eu disse que desde criança eu me sentia professor é aí que fui buscar isso eu 
qando me vi realmente professor eu disse: é mais um objetivo conquistado e que....me 
perdi..hehehe  

Eu não tenho como dizer que escolhi...acho que fui escolhido, Deus determinou que eu 
seria mais um professor. 

8. Você está satisfeito com sua profissão? 

Financeiramente acho que ninguém está satisfeito, então deixando o lado financeiro de 
lado, no sentido de que, enquanto ser humano sim, mas em prática em sala de aula não, 
enquanto realização minha de ser professor e estar exercendo uma função, algo que eu 
sempre quis, sempre almejei sim, mas no sentido do dia a dia com aluno eu vejo que a 
cada ano que passa, a cada dia que passa é decepcionante, estou vendo que o encanto da 
escola está acabando, está deixando seu papel de socialização para simplesmente ser um 
lugar onde todo mundo vai onde todo mundo vem e aquela coisa toda, então meu 
desencanto está nisso, os alunos não vêem a beleza que a escola tem, a função que a 
escola tem, relação professor- aluno, aluno-aluno, eles não tem essa noção, então 
simplesmente a escola virou um lugar de briga, de passeio e a função primordial que é a 
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a relação professor –aluno, conhecimento principalmente está sendo colocado um 
pouquinho de lado ou jogada fora. 

9. A escola é importante para o ser humano? Por quê? 

Sem sombra de dúvidas, eu mesmo fui transformado pela escola, minha realidade sem a 
escola seria completamente diferente do que eu sou hoje, então a escola proporciona a 
transformação do ser humano mas como eu disse nem todo mundo consegue enxergar 
isso. 

Eu era um tipo de aluno em que ia pra escola com grandes dificuldades de material, era 
uma bolsinha, com biscoito, caderno , lápis e caixa de lápis de cor que era a minha 
maior riqueza  Até um dia que um “amigo”, que eu tinha muito medo de apanhar dele, 
ele me pediu essa caixa de lápis de cor e não me entregou, então meu material de 
estimação, vi indo embora, mas eu era um aluno que sempre buscava esta na biblioteca, 
lendo...era meio parado em relação a amizades mas ao estudo não, nunca fui buscar na 
escola merenda, nunca fui de família rica mas tinha o que comer , mas em relação a isso 
eu sempre me sentia realizado quando a minha atividade estava pronta, quando a minha 
atividade estava corrigida pela professora e que ela me elogiava, e com desenhos eu 
vejo muito essa questão das crianças e até dos adolescentes mesmo de desenhar, eu 
gostava de desenhar, e muitas vezes aquilo é uma forma de realizar aquele desejo que 
ele tem de expor as idéias e que muitas vezes as pessoas não valorizam. Mas a escola 
neste âmbito é de transformação de mudança , de possibilitar ao ser humano mudar. 
Aquele que é agressivo pode se tornar calmo, o que tem condição financeira baixa e que 
pode com os estudos modificar toda a sua realidade e o que eu acho mais interessante 
nas escolas é que a maioria dos professores pegam a idéia de transformar a vida do 
aluno mudar a vida pra 100% melhor, e que muitas vezes não é isso que acontece, a 
escola está simplesmente pra mudar a realidade do aluno no sentido de vida num todo, 
não de tirar ele da pobreza e levá-lo a ser rico, mas no sentido de que ele está ali pobre, 
pode ser que não modifique sua vida mas que com isso ele consiga buscar um pouco de 
dignidade de levar o conhecimento da escola pra dentro da casa dele. Escola é 
transformação mudar a vida no sentido mais amplo que possa existir 

10. Você acha que sua prática docente influencia a formação humana do seu 
aluno? Como? 

 Eu acho que sim porque em minhas aulas eu não costumo apenas ficar com o que a 
gente poderia determinar como conteúdos programáticos, uma vez ou outra estou 
levando determinado assuntos, conversando com os alunos em relação a vida, as minhas 
experiências de vida eu trago a tona para que eles não se sintam tão inferior a mim e 
reconhecer no meu projeto de vida no decorrer de vida, determinada situação, ele vê que 
assim como eu, ele pode modificar a vida dele, então eu não fico apenas no sentido de 
ler, interpretar, estudar a gramática não, eu tento puxar um pouquinho da vida para 
reflexão em sala de aula. 
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11. Uma pessoa que teve acesso à escola pode ser feliz do mesmo modo que alguém 
que não teve esse acesso? Por quê ? 

Eu acho que sim, porque felicidade é muito subjetivo, não tem algo que venha a 
determinar, você só vai ser feliz se você tiver acesso a escola, você vai encontrar tanta 
gente que as vezes está na rua, morador de rua e que se sente mais feliz do que aquele 
que tem tanta educação que estudou tanto, então escola não vai determinar se você vai 
ser feliz ou não, ela vem apenas dar oportunidade de você mudar sua vida, de você se 
reconhecer no meio, felicidade pode se encontrar na escola mas não só nela mas em 
qualquer outro lugar. 

12. Quais as principais diferenças entre pessoas que tiveram acesso à escola e 
pessoas que não tiveram acesso a escola? Estas diferenças influenciam no seu 
sentimento de felicidade?Diferença entre quem teve acesso e não teve você sabe 
que existe no sentido de conhecimento, no sentido de determinados 
comportamentos, isso pode até existir, agora no que vem interferir em relação a 
felicidade, acho que não tem uma relação diretamente voltada a essas duas 
realidades, e no caso felicidade eu posso até encontrar ali na esquina, encontrar no 
campo de futebol, quando você está feliz você até esquece dos seus problemas, 
esquece do mundo que está ao seu redor, então muitas vezes você vê aquele 
morador de rua fica muito contente quando encontra no lixo um pouco de comida 
então é uma coisa que pra qualquer outra pessoa não traria felicidade mas pra ele a 
felicidade é tão subjetivo que é complicado dizer que a escola tem algo a ver com 
isso ou não mas que felicidade é felicidade em qualquer lugar mesmo tendo estudo 
ou não, porque se agente determinar que a escola vai trazer felicidade ao ponto de 
que eu vou estar certo de que indo a escola eu vou ser feliz., então simplesmente, 
aqueles infelizes teriam que morar dentro de uma escola. A felicidade se encontra na 
escola e também não, se encontra em qualquer outro lugar. 

A escola contribui para a conquista da felicidade humana? Por quê?Antes de tudo 
eu acho que a gente não conquista a felicidade humana, muitas vezes eu vejo pessoas 
que demonstram estar tão felizes, são aquelas pessoas tão alegres, brincalhonas e que 
depois de um certo momento vemos que aquela pessoa tem uma determinada tristeza, 
ela tenta esconder a sua tristeza com uma felicidade que não existe, então a escola pode 
até proporcionar momentos de felicidade, pode até direcionar felicidade, mas ela não é o 
principal elo com a felicidade.Ela pode vir a contribuir, tudo pode contribuir com a 
felicidade, inclusive a escola, na escola, quem não tem boas lembranças de felicidade no 
seu histórico escolar? E também quantas tristezas a gente já teve? Porque eu lembro de 
felicidade, e quando eu lembro de felicidade lembro logo de tristeza também, tenho que 
estar relacionando uma coisa a outra. Teve determinados momentos na escola que eu me 
sentia sozinho, que eu me sentia diferente, em que eu era ridicularizado, eu tinha uma 
cabeça grande, e orelhas maiores em ralação aos outros (orelha de abano)e a escola por 
um tempo virou uma lugar de tristeza para mim porque eu ia forçadamente. Então 
quantos jovens já passaram por isso? Ao mesmo tempo que ela pode proporcionar 
felicidade ela também pode proporcionar tristeza. Não adiante ser feliz sem ter um 
pouco de triste. 


	Sem titulo

